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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563  - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 
(2 เดือน/คร้ัง)

งานการเงินและบัญชี

ตุลาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี 
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตุลาคม 2563  - รายงานผลการใช้เงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี
งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

ตุลาคม 2563  - โครงการขยายเครือขา่ยรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี
คร้ังที่ 1/2563

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

ตุลาคม 2563  - “นิติกรสัญจร" คณะศึกษาศาสตร์ ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 
7 พฤศจกิายน 2563

 - โครงการฟุตซอลลูกศรีตรังคืนถิ่น คร้ังที่ 3 ศูนยศิ์ษยเ์กา่สัมพันธ์และ
กจิการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม - ธันวาคม 
2563

 - จดัท า ติดตาม แผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานงบประมาณ

ตุลาคม - ธันวาคม 
2563

 - จดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

งานงบประมาณ

เดือนตุลาคม 2563 -
เดือนกรกฎาคม 2564

 - โครงการศรีตรังสะพร่ังบาน ณ ลานรูสะมิแล 
(คืนสู่เหยา้ ปี 64) โดยจดัการวิ่งเกบ็ระยะ

ศูนยศิ์ษยเ์กา่สัมพันธ์และ
กจิการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กนัยายน 2564

 โครงการพี่เพื่อน้อง
     - รับบริจาคเงินเพื่อจดัสรรเป็นทุนการศึกษา
แกน่ักศึกษาปัจจบุันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ศูนยศิ์ษยเ์กา่สัมพันธ์และ
กจิการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2564

 - จดัท าขอ้มูลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน/ี
ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

งานยทุธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

พฤศจกิายน  2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี 
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤศจกิายน  2563  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤศจกิายน 2563  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที่ 37 (3/2563) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น
พฤศจกิายน 2563  - การอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ งานส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ

พฤศจกิายน 2563  - ประชุม COP ด้านวิจยั คร้ังที่ 1 งานส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม 
และบริการวิชาการ

สรุปกิจกรรมส าคัญตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ส านักงานวทิยาเขตปัตตานี

สรุปกิจกรรมส าคัญ สนข. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1)



วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พฤศจกิายน 2563  - จดักจิกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับ

ภาษาองักฤษ 2 คร้ัง
ศูนยภ์าษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

พฤศจกิายน 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
1 พฤศจกิายน 2563  - โครงการเดิน-วิ่งเสริมสร้างสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต

ปัตตานี
2-15 พฤศจกิายน 2563  - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
9 พฤศจกิายน 2563  - วันรูสะมิแล งานสารบรรณ อ านวยการ

และการประชุม

15 พฤศจกิายน 2563  - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
16 พฤศจกิายน 2563  - วันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

16-17 พฤศจกิายน 
2563

 - กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

ธันวาคม 2563  - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2564 งานการเงินและบัญชี

ธันวาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2563  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2563  - โครงการบรรยายประกนัสังคมและคัดกรองความเส่ียง  
บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2563  - ประชาสัมพันธ์การแขง่ขนักฬีามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 47

ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

ธันวาคม 2563  - จดักจิกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับ
ภาษาองักฤษ 2 คร้ัง

ศูนยภ์าษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

ธันวาคม 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
ธันวาคม 2563 - 
มกราคม 2564

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้อม 2 ถงึ
หอพักนักศึกษา 7

งานผังแม่บทและออกแบบ
กอ่สร้าง

1 ธันวาคม 2563  - เปิดรับสมัคร/สัมภาษณ์ /ประกาศทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

5 ธันวาคม 2563  - วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

มกราคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

มกราคม 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

สรุปกิจกรรมส าคัญ สนข. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (2)



วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มกราคม 2564  - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

การปฏิบัติงาน (ลูกจา้งประจ า/พนักงานเงินรายได้ที่มี
ต าแหน่งเหมือนลูกจา้งประจ า และผู้รับจา้งเหมาบริการ)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

มกราคม 2564  - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี งานบริหารทรัพยากรบุคคล
มกราคม 2564  - โครงการประชุมและบรรยายด้านการเจา้หน้าที่ 

(ผู้ปฏิบัติงานการเจา้หน้าที่ทุกส่วนงาน)
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

มกราคม 2564  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที่ 38 (1/2564) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

มกราคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะรัฐศาสตร์ ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
มกราคม - 
14 กมุภาพันธ์ 2564

 - โครงการ Give Gift 3nd ศูนยศิ์ษยเ์กา่สัมพันธ์และ
กจิการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี

1 มกราคม 2564  - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจดัสรร
ภาคเรียนที่ 2/2563

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนท างาน 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

9 มกราคม 2564   - วันเด็กแห่งชาติ งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

กมุภาพันธ์ 2564  - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที่ 3
ประจ าปี 2564

งานการเงินและบัญชี

กมุภาพันธ์ 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กมุภาพันธ์ 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กมุภาพันธ์ 2564  - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี งานบริหารทรัพยากรบุคคล
กมุภาพันธ์ 2564  - จดักจิกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับ

ภาษาองักฤษ 2 คร้ัง
ศูนยภ์าษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีกมุภาพันธ์ 2564  - จดัโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ 

วิทยาเขตปัตตานี ประจ าปี 2564
ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

กมุภาพันธ์ 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการส่ือสาร ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
กมุภาพันธ์ - มีนาคม 
2564

 - โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นออก
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา

งานหลักสูตรและส่งเสริมการ
เรียนรู้

1 กมุภาพันธ์ 2564  - กจิกรรมบ่ายวันพุธ  อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1 กมุภาพันธ์ 2564  - กจิกรรมบ่ายวันพุธ  อบรมทักษะผู้ประกอบการ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มีนาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564
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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีนาคม 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

มีนาคม 2564  - โครงการให้ค าแนะน าจากธนาคารต่าง ๆ
เร่ืองสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

มีนาคม 2564  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที่ 39 (2/2564) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น
มีนาคม 2564  - โครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ส าหรับ

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มีนาคม 2564  - โครงการตลาดนัดพบผู้ประกอบการ
(PSU Pattani Job Fair)

งานหลักสูตรและส่งเสริม
การเรียนรู้

มีนาคม 2564  - จดักจิกรรม Workshop ภาษาต่างประเทศ (มลาย)ู
คร้ังที่ 1

ศูนยภ์าษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

มีนาคม 2564  - ประชาสัมพันธ์การแขง่ขนัเปตองชิงถว้ยพระราชทานฯ ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

มีนาคม 2564  - ประชาสัมพันธ์การแขง่ขนักฬีา 5 ประสาน ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

มีนาคม 2564  - ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ตามโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum
จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี

ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

มีนาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
มีนาคม 2564  โครงการพัฒนาบุคลาการ

     - โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ืองการพัฒนาและ
ผลิตผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งที่สูงขึ้น

สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี

8 มีนาคม 2564  - วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

13 มีนาคม 2564  - วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

13 มีนาคม 2564  - รับบริจาคโลหิตเพื่อประโยชน์เพื่อมนุษย ์วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/วันกอ่ต้ังสถานีวิทย ุม.อ. 
ปัตตานี

สถานีวิทยกุระจายเสียง 
ม.อ.ปัตตานี

19 มีนาคม 2564  - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
22 มีนาคม - 4 
เมษายน 2564

 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

23 มีนาคม 2564  - ประกาศตารางสอน ภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

เมษายน 2564  - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที่ 4 ประจ า 2564 งานการเงินและบัญชี

เมษายน 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

เมษายน 2564
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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เมษายน 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

เมษายน 2564  - โครงการประชุมและบรรยายด้านการเจา้หน้าที่ 
(ผู้ปฏิบัติงานการเจา้หน้าที่ทุกส่วนงาน)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

เมษายน 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที่ 83 (4/2564) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

เมษายน 2564  - ประชาสัมพันธ์การแขง่ขนักฬีาบุคลากรฯ คร้ังที่ 40 ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

เมษายน 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี

4 เมษายน 2564  - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

5 เมษายน 2564  - วันปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

19 เมษายน 2564  - วันเปิดภาคและเขา้ชั้นเรียน ภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

พฤษภาคม  2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม  2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม  2564  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที่ 39 (3/2564) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

พฤษภาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการอสิลาม ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
พฤษภาคม 2564  โครงการพัฒนาบุคลากร

     - นิทรรศการแสดงผลงานบุคลากรสายสนับสนุน 
(Show&Share)

สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี

1-30 พฤษภาคม 2564  - เปิดจองหอพักส าหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 
ปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1-30 พฤษภาคม 2564  - โครงการเวทีคุณภาพ Good Practices 
ด้านการพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1-30 พฤษภาคม 2564  - โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือขา่ยพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1-30 พฤษภาคม 2564  - ด าเนินการโครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1-30 พฤษภาคม 2564  - จดักจิกรรม Workshop ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ)
คร้ังที่ 2

ศูนยภ์าษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

31 พฤษภาคม 2564  - วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา

มิถนุายน 2564  - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2564 งานการเงินและบัญชี

มิถนุายน  2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี 
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564
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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มิถนุายน  2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

มิถนุายน  2564  - โครงการ Welcome เปิดบ้านศรีตรัง
ปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มิถนุายน  2564  - นักศึกษาจองหอพักส าหรับ ชั้นปี 1 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มิถนุายน  2564  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการซ้อมอพยพ
กรณีเกดิอคัคีภัย ปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มิถนุายน  2564  - โครงการศรีตรังสะพร่ังบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มิถนุายน  2564  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

มิถนุายน 2564  - “นิติกรสัญจร” ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
มิถนุายน - ธันวาคม 
2564

 - จดัท าค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานงบประมาณ

มิถนุายน 2564 – 
กรกฎาคม 2564

 - จดัท าขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานทีมบริหาร
วิทยาเขตปัตตานี (ระหว่างวันที่ 1 มิถนุายน 2563 - 
31 พฤษภาคม 2564)

งานยทุธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

มิถนุายน - 
กรกฎาคม 2564

 - ภาระงานใหม่ที่คณะจะด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 
2565 - 2566

งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

1 มิถนุายน 2564  - โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อจดัการองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
โรงอาหารสู่มาตรฐาน

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

3 มิถนุายน 2564  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินี

ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

4 มิถนุายน 2564  - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
7 -  9 มิถนุายน 2564  - วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
7-11 มิถนุายน 2564  - นักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2564 ด าเนินการยา้ย

ทะเบียนบ้านเขา้บ้านเลขที่หอพักมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

9 มิถนุายน 2564  - วันสุดท้ายของภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
10 มิถนุายน 2564  - วันปิดภาคฤดูร้อน 2563 งานทะเบียนและรับนักศึกษา
11 มิถนุายน 2564  - ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต

ปัตตานี
12-13 มิถนุายน 2564  - เปิดหอพัก ปีการศึกษา 2564 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต

ปัตตานี

กรกฎาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กรกฎาคม 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กรกฎาคม 2564
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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรกฎาคม 2564  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที่ 40 (4/2564) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

กรกฎาคม 2564  - ทบทวนกรอบอตัราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอตัราก าลังระยะ 4 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 คร้ังที่ 1

งานยทุธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

กรกฎาคม 2564  - ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ตามโครงการแลกเปล่ียน ตาม MOU Addendum
จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี

ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

กรกฎาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” ส านักวิทยบริการ ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
กรกฎาคม - 
กนัยายน 2564

 - ประสานงาน จดัท า ติดตามค าของบประมาณจงัหวัดและ
กลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานงบประมาณ

1 กรกฎาคม 2564  - โครงการเครือขา่ยรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี
กลุ่ม "ปลูกรักปลุกรัก" คร้ังที่ 2/2563

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1 กรกฎาคม 2564  - โครงการเสริมทักษะอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1 กรกฎาคม 2564  - รับสมัครนักศึกษาทุนท างาน 1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

1 กรกฎาคม 2564  - ยื่นแบบค าขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

18 กรกฎาคม 2564  - วางพวงมาลาเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนยส่ื์อสารองค์กรและกจิการ
นานาชาติ

28 กรกฎาคม 2564  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว

งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

สิงหาคม 2564  - ด าเนินการแจง้ให้งานการเงินทุกคณะ/หน่วยงาน
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกหมวดรายจา่ย

งานการเงินและบัญชี

สิงหาคม 2564  - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2564 งานการเงินและบัญชี
สิงหาคม 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปัตตานี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

สิงหาคม 2564  - โครงการสวัสดิการเงินกู้ยมืเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

สิงหาคม 2564  - ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการวางแผน
การจดัซ้ือจดัจา้งงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

สิงหาคม 2564  - แจง้เวียนซักซ้อมความเขา้ใจการส้ินสุดระยะเวลาจดัซ้ือ/
จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

สิงหาคม 2564  - รายงานผลการใช้เงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี 
งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

สิงหาคม 2564
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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 สิงหาคม 2564  - โครงการไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2564 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต

ปัตตานี
 สิงหาคม 2564  - โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั

กฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 48
รอบคัดเลือกภาคใต้

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

 สิงหาคม 2564  - โครงการแขง่ขนักฬีา 5 วิทยาเขต กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

 สิงหาคม 2564  - โครงการสนับสนุนนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
รายการต่าง ๆ

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

 สิงหาคม 2564  - โครงการพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในระดับชุมชน

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

 สิงหาคม 2564  - รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

 สิงหาคม 2564  - ท าสัญญาเงินกู้ กยศ./กรอ. ผ่านระบบ e-studentloan กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี

สิงหาคม 2564  - ประเมินความพึงพอของผู้ใช้บริการ
กองยทุธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
ประจ าปี 2564

งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

สิงหาคม 2564  - จดักจิกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับ
ภาษาองักฤษ 2 คร้ัง

ศูนยภ์าษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

สิงหาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี

12 สิงหาคม 2564  - วันแม่แห่งชาติ งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

กนัยายน 2564  - ตรวจสอบเงินเหลือจา่ยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ทุกหมวดรายจา่ยของทุกคณะ/หน่วยงาน
เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยขอโอนเปล่ียนแปลงเบิกจา่ย
เป็นค่าสาธารณูปโภค

งานการเงินและบัญชี

กนัยายน  2564  - กจิกรรมประกาศเกยีรติคุณและมอบเกยีรติบัตร
บุคลากรดีเด่นประจ าปี 2564 (บุคลากรทุกส่วนงาน)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กนัยายน  2564  - โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU 
Innovation Challenge 2021 ระดับวิทยาเขตปัตตานี

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กนัยายน  2564  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที่ 41 (5/2564) งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

กนัยายน  2564  - จดัท าค าส่ังแต่งต้ังเจา้หน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ 2564

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

กนัยายน  2564  - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุและบริหารทรัพยสิ์น

กันยายน 2564
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วนั เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กนัยายน 2564  - “นิติกรสัญจร” หน่วยงานภายใต้ส านักงานวิทยาเขต

ปัตตานี
ศูนยก์ฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี

กนัยายน 2564  -  ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2564 งานส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม 
และบริการวิชาการ

กนัยายน - ตุลาคม 
2564

 - จดัท า ติดตาม แผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานงบประมาณ

กนัยายน - ตุลาคม 
2564

 - จดัท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2565

งานยทุธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

20-23 กนัยายน 2564  - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

22 กนัยายน 2564  - วันสงขลานครินทร์ งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

24 กนัยายน 2564  - วันมหิดล งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

25-30 กนัยายน 2564  - งานเกษียณอายรุาชการ งานสารบรรณ อ านวยการ
และการประชุม

สรุปกิจกรรมส าคัญ สนข. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (9)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดปฏิทินปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน
ส านักงานวิทยาเขตปัตตาน ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

ตุลาคม 2563 - 
มิถุนายน 2564

 - การจัดท ารายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ 
(EdPEx)

ตุลาคม 2563, มีนาคม 
2564, ตุลาคม 2564

 - งานควบคุมภายในของกองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - งาน Green University
 - งาน Green Office

ตุลาคม 2563 - 
พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบรูปแบบรายการและประมาณราคา รายการค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 
1 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที ่1) วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน  าและปรับปรุงห้องน  าอาคาร 10
คณะศึกษาศาสตร์
 - โครงการปรับปรุงอาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 5)
 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ภาควิชาพลศึกษา
 - โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคา รายการค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 
1 ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ธันวาคม 2563 - 
มกราคม 2564

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้อม 2 ถึง หอพักนักศึกษา 7
 - โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 - โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (PSU Stadium) วิทยาเขตปัตตานี

กุมภาพันธ์ 2564 - 
มีนาคม 2564

 - โครงการปรับปรุงพื นทีล่าแมสะมิแล วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการปรับปรุงอาคารและระบบกรองน  าแบบธรรมชาติ จ านวน 2 หลัง
 - โครงการปรับปรุงโรงอาหารลานประดู่ วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ระยะที ่1 ภายในวิทยาเขตปัตตานี

เมษายน 2564 - 
พฤษภาคม 2564

 - โครงการปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการปรับปรุงรั วประตู 2 ถึง ประตู 4 ภายในวิทยาเขตปัตตานี
- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย แฟลต 1 และแฟลต 2

มิถุนายน 2564 - 
กรกฎาคม 2564

 - โครงการงานปรับปรุง/ต่อเติมสระว่ายน  า วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการปรับปรุงคูระบายน  าผิวดิน ระยะที ่3 ภายในวิทยาเขตปัตตานี

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

งานผังแมบ่ทและออกแบบก่อสร้าง

กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวทิยาเขตปตัตานี 1



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
สิงหาคม 2564 - 
กันยายน 2564

 - โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย ระยะที ่1 วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการปรับปรุงคลองระบายน  า ระยะที ่1 ภายในวิทยาเขตปัตตานี

1 ตุลาคม 63 - 
31 ธันวาคม 64

 - จัดรถให้บริการแก่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน 
ภายนอกทีข่อความอนุเคราะห์มา ทั งกรณีปกติ และกรณีล่วงหน้า
 - โต้-ตอบเอกสารส่งคณะ/หน่วยงาน
 - ตรวจเช็คเอกสารใบส่งของ การจัดซื อ/จัดจ้าง วัสดุยานพาหนะต่างๆ
 - ด าเนินการจัดซื อ/จัดจ้าง วัสดุ และอะไหล่รถยนต์ ทางระบบ
 - เสนอขออนุมัติใบส่ังจ่ายวัสดุน  ามันเชื อเพลิงประจ าวัน
 - ตรวจเช็คใบเสร็จ/เอกสารขอใช้รถ กรณีเงินสด ก่อนส่งให้ผู้ขอใช้บริการ
 - ให้ค าปรึกษาเส้นทางการเดินรถตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ
 - ต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจ าไตรมาส (ก.พ. ม.ีค. พ.ค. ม.ิย. ส.ค. ธ.ค.)
 - รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าไตรมาส
 - จัดท าแผนขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5-7 ของทุกเดือน  - ตรวจเช็คใบส่ังจ่ายวัสดุน  ามันเชื อเพลิงประจ าเดือน ก่อนท าเบิก
10-15 ของทุกเดือน  - ออกใบเสร็จแก่ผู้ขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจ าเดือน

 - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เคล่ือนทีข่องบุคลากร ประจ าเดือน
 - ท าเบิกค่าช่วยเหลือค่าอาหารพนักงานขับรถยนต์

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - ประมวลผลการปฎิบัติงานและรายงานสถิติการเกิดเหตุ ความไม่ปลอดภัย
ตลอดปี
 - ปฎิบัติงานเฉพาะกิจดูแลความปลอดภัยกิจกรรมพิเศษ

 - การด าเนินการจัดการสัตว์จรจัด (สุนัขและแมว) ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และ ท าหมันสุนัขและแมว การด าเนินการขึ นทะเบียน
สัตว์จรจัด (สุนัขและแมว)

 - ตรวจสอบ และเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตุลาคม 2563 -
มกราคม 2564

 - จัดก าลังปฎิบัติงานตามแผนเฝ้าระวังต่อเนื่อง เตรียมแผนเฝ้าระวัง และสนับสนุน
เพือ่ป้องกันอุทกภัยของมหาวิทยาลัย

สิงหาคม 2564  - การด าเนินการซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง วิทยาเขตปัตตานี
มีนาคม - เมษายน 2564  - การปรับปรุงป้ายจราจร

มีนาคม - พฤษภาคม 
2564

 - งานบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ธันวาคม 2563 -
กันยายน 2564

 - งานบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ (PABX)

หน่วยไฟฟ้า งานสาธารณูปการ

งานยานยนต์

งานรักษาความปลอดภัย

กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวทิยาเขตปตัตานี 2



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
มีนาคม - กันยายน
2564

 - งานบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 100,000 BTU/hr.

มกราคม - กันยายน
2564

 - งานบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดมากกว่า 100,000 BTU/hr.

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารอง
 - งานทดสอบระบบการท างานระบบไฟฟ้าส ารอง
 - งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาลิฟท์

 - งานตรวจสอบและจัดเตรียมน  ามันเชื อเพลิงส ารองส าหรับระบบไฟฟ้าส ารอง

 - งานบันทึกข้อมูลค่าไฟฟ้า
 - ซ่อมแซมทีพ่ักบุคลากร
 - ติดตามระบบขอรับบริการกองอาคารสถานที่
 - งานป้องกันและเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน  าท่วมวิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการนวัตกรรมหน่วยไฟฟ้า

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - บันทึกมาตรวัดปริมาณการจ่ายน  าประปา ส่งรายงานทุกเดือน
 - จดบันทึกมาตรวัดน  าและรายงานปริมาณการใช้น  าประปาของบ้านพักบุคลากร 
และร้านค้า

 - ส่งรายงานทุกเดือน
 - ผลิตน  าประปา ใส่สารเคมี คุณภาพน  าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน  าด่ืม
 - ซ่อมระบบประปา-สุขาภิบาล ติดตั ง ต่อเติม ระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย
ตามใบแจ้งซ่อม ในระบบขอรับบริการกองอาคาร, ใบแจ้งซ่อมทัว่ไป, จากการได้รับ
แจ้งฉุกเฉินและตรวจสอบพบ

 - ล้างเคร่ืองกรองน  าและตู้ท าน  าเย็น ในส่วนของหอพัก ส านักงาน โรงอาหารใน
สังกัด ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี ด าเนินการทุกๆ 3 เดือน
 - ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม บ ารุงรักษา การท างานของปัม้น  า
 - ดูดไขมันบ่อดักไขมันของโรงอาหาร ด าเนินการทุกๆ 2 เดือน
 - ด าเนินกิจกรรม 7ส (ในส่วนของพื นที่, อาคาร, วัสดุ-อุปกรณ์ และเคร่ืองมือของ
หน่วยประปา) โดยด าเนินการทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

ตุลาคม 2563 - 
มิถุนายน 2564

 - เปล่ียนสารกรองน  าของเคร่ืองกรองน  าประจ าตู้ท าน  าเย็น ในส่วนของอาคารใน
สังกัดส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

ธันวาคม 2563, 
มิถุนายน 2564

 - เก็บตัวอย่างน  าประปา และน าส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
น  าประปาทีศู่นย์เคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท าการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
น  าประปา 2 ครั งต่อปี

หน่วยประปา งานสาธารณูปการ

กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวทิยาเขตปตัตานี 3



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
ตุลาคม 2563 -
ธันวาคม 2564

 - ดูดส่ิงปฏิกูลหอพักนักศึกษา 1-10, แฟลตทีพ่ักอาจารย์และบุคลากร 3-17

ธันวาคม 2563,
มิถุนายน 2564

 - ถ่ายน  าล้างตะกอนภายในท่อเมนประปา ด าเนินการ 2 ครั งต่อปี

ตุลาคม 2563 -
สิงหาคม 2564

 - โครงการนวัตกรรมหน่วยประปา

มกราคม - มีนาคม
2564

 - จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมษายน - มิถุนายน 
2564

 - จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบฟังก์ชั่น (งบปกติ)

พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2564

 - ตรวจสอบและซ่อมระบบประปา-สุขาภิบาล ของหอพักนักศึกษาช่วงปิดเทอม 
เพือ่ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ตุลาคม 2563 -  - การบ าบัดน  าเสียด้วยการเติมอากาศ
กันยายน 2564  - การจัดท าปุย๋หมักกองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

 - ด าเนินการใส่ปุย๋บ ารุงต้นไม้
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - เพาะพันธุ ์และขยายพันธุก์ล้าไม้
 - งานทดสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน  า
 - งานป้องกันและเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน  าท่วมวิทยาเขตปัตตานี
 - การท าปุย๋หมักจากขยะอินทรีย์
 - งานรุกขกรต้นไม้ ซ่อมแซมดูแลรักษาต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย
 - งานจัดท าทะเบียนต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัย
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย
 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการหน่วยสนามและภูมิทัศน์
 - การจัดการลดขยะภายในมหาวิทยาลัย / การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ ง

เมษายน - กันยายน
2564

 - เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กุมภาพันธ์ - กันยายน
2564

 - งานระบบป้องกันน  าท่วม งานขุดลอกคูคลองระบายน  า

ตุลาคม - พฤศจิกายน
2563

 - งานตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเส่ียง เพือ่ป้องกันต้นไม้ล้มหักโค่นในช่วงฤดูฝน

ตุลาคม 2563 - สิงหาคม
 2564

 - โครงการนวัตกรรมหน่วยสนามและภูมิทัศน์

หน่วยภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม

กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวทิยาเขตปตัตานี 4



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - การด าเนินการก าจัดปลวกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 - การด าเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย
 - การก าเนินการจัดการสัตว์จรจัด (สุนัขและแมว)  ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และท าหมันสุนัข และแมว การด าเนินการขึ นทะเบียน
สัตว์จรจัด (สุนัขและแมว)

 - โครงการ Green office อาคาร39 (กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวิทยาเขต
ปัตตาน)ี
 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม
วิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 - มกราคม
 2564

 - งานป้องกันและเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน  าท่วมวิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 -
สิงหาคม 2564

 - โครงการนวัตกรรมหน่วยซ่อมบ ารุงรักษา

มกราคม - กันยายน 
2564

 - การด าเนินการซ่อมแซมถนนภายในวิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564

 - การด าเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที ่และครุภัณฑ์

เมษายน - มิถุนายน 
2564

 - การด าเนินการซ่อมแซมหอพักนักศึกษา

มกราคม - กันยายน 
2564

 - การด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทีพ่ักบุคลากร

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564

 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการกองอาคารสถานที่

ตุลาคม 2563 -
มกราคม 2564

 - งานป้องกันและเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน  าท่วมวิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 -
สิงหาคม 2564

 - โครงการนวัตกรรมหน่วยซ่อมบ ารุงรักษา

หน่วยอาคารสถานที ่งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม

หน่วยซ่อมบ ารุงรักษา งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม

กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมวทิยาเขตปตัตานี 5



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
งานการเงินและบัญชี
ตุลาคม 2563  - จัดท ารายงานเงินรายได้ไตรมาสที ่4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ส่งกองคลัง

 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ไตรมาสที ่4 ประจ าปี 2563  ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานวิทยาเขตปัตตานี ไตรมาสที ่4 
ประจ าปี 2563  ส่งกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
 - จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของงานการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ส่งกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี

 - จัดท างบทดลอง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดคงเหลือประจ าเดือน ส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - จัดท ารายงานทะเบียนคุม เงินประจ างวด ประจ าเดือน ส่งกองคลัง

 - จัดท างบการเงินกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ประจ าปี 2563
เพือ่ส่งผู้ตรวจสอบบัญชี
 - จัดท ารายงานการเงินกองทุนวิจัยให้กับกองบริหารวิชาการและวิจัย
วิทยาเขตปัตตานี เพือ่จัดส่งไปยังส านักวิจัย
 - ด าเนินการแจ้ง/จัดส่งใบอนุมัติเงินประจ างวดที ่1/2
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 - ด าเนินการจ่ายเงินสวัสดิการโครงการกู้ยืมซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโครงการ
กู้ยืมเงินเพือ่เสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร

 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที ่1 ประจ าปี 2564 (2 เดือน/คร้ัง)
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี คร้ังที1่ ประจ าปี 2564 (3 เดือน/คร้ัง)
 - จัดท าข้อตกลงภาระงานในระบบ TOR Online และ Competency Online
ให้แล้วเสร็จ

พฤศจิกายน 2563  - จัดท ารายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานทะเบียคุม เงินประจ างวด ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดคงเหลือประจ าเดือน เพือ่ส่งหน่วยตรวจสอบภายใน

 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กองบริหารทรัพยากรวทิยาเขตปตัตานี 6



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - ติดตามเร่งรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ธันวาคม 2563  - จัดท ารายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง

 - จัดท างบทดลอง  งบการเงินรายไตรมาส
 - จัดท ารายงานทะเบียนคุม เงินประจ างวด ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ

 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที ่2 ประจ าปี 2564
 - ด าเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจ าไตรมาสที ่1

มกราคม 2564  - จัดท ารายงานเงินรายได้ไตรมาสที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพือ่ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง รายงานรับจ่ายเงินรายได้ไตรมาสที ่1 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานวิทยาเขตปัตตานี
ไตรมาสที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพือ่ส่งกองยุทธศาสตร์และพัฒนา
วิทยาเขตปัตตานี

 - จัดท างบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจ างวดส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน

 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 - จัดท าใบรับรองเงินได้ของบุคลากรเพือ่ช าระภาษีประจ าปี
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี คร้ังที ่2 ประจ าปี 2564

กุมภาพันธ์ 2564  - จัดท ารายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจ างวดส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - จัดส่งใบรับรองเงินได้ให้แก่บุคลากรทุกคณะ/หน่วยงาน
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที ่3 ประจ าปี 2564

มีนาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง  รายงานทะเบียนคุมประจ างวด จัดท างบการเงินรายไตรมาส
 - จัดท างบการเงินรายไตรมาสเพือ่ส่งกองคลัง
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - จัดท ารายงานแสดงยดเงินคงเหลือประจ าเดือน ส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - ด าเนินการแจ้ง/จัดส่งใบอนุมัติเงินประจ างวดที ่2/2
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน

 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ด าเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจ าไตรมาสที ่2

เมษายน 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าไตรมาส ที ่2 ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าไตรมาสที ่2 ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของงานการเงินและบัญชี
ประจ าไตรมาสที ่2 ส่งกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
 - จัดท างบทดลอง, งบการเงิน, รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2563 เพือ่ส่งกองคลัง

 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี คร้ังที ่3 ประจ าปี 2564
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที ่4 ประจ า 2564

พฤษภาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง ทะเบียนคุมเงินประจ างวด ประจ าเดือนเพือ่ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ด าเนินการจ่ายเงินสวัสดิการโครงการกู้ยืมค่าเล่าเรียนบุตร

มิถุนายน 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง,  รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจ างวด จัดท างบการเงินรายไตรมาส 
ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ด าเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจ าไตรมาสที ่3
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที ่5 ประจ าปี 2564

กรกฎาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าไตรมาส ที ่3 ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าไตรมาสที ่3 ส่งกองคลัง
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของงานการเงินและบัญชี ประจ าไตรมาสที ่3 
ส่งกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
 - จัดท างบทดลอง,  ทะเบียนคุมเงินประจ างวด ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - ด าเนินการแจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทีด่ าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2564 ให้เสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม

 - ด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการส่งเอกสาร
ขอเบิกจ่ายเงิน และขอขยายการ กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี คร้ังที ่5 ประจ าปี 2564

สิงหาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท ารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง, รายงานทะเบียนคุมเงินประจ างวด ประจ าเดือน เพือ่ส่งกองคลัง

 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 - ด าเนินการแจ้งให้งานการเงินทุกคณะ/หน่วยงานตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ทุกหมวดรายจ่าย
 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี คร้ังที ่6 ประจ าปี 2564

กันยายน 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได้ ประจ าเดือน  ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ าเดือน ส่งกองคลัง
 - จัดท างบทดลอง,รายงานทะเบียนคุมเงินประจ างวดประจ าเดือน เพือ่ส่งกองคลัง

 - จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือนส่งหน่วยตรวจสอบภายใน

 - จัดท าการปรับปรุงบัญชีประจ าปีงบประมาณ
          -  ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง
          -  วัสดุคงเหลือ
          -  แก้ไขข้อผิดพลาด
          -  รายได้...../ค่าใช้จ่ายสุทธิ

 - ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินทุกหมวดรายจ่าย
ของทุกคณะ/หน่วยงาน เพือ่น าเสนอมหาวิทยาลัยขอโอนเปล่ียนแปลงเบิกจ่าย
เป็นค่าสาธารณูปโภค

 - จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือน
 - ติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรองราชการ
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ตุลาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี

(New Employee Orientation)
พฤศจิกายน  2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี

(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี

ธันวาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน รอบคร่ึงปีแรก
(กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะภาระงานทีส่่วนงานก าหนด (ประธาน)
 - ข้าราชการและลูกจ้างประจ า จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) คร้ังที ่2
(22 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564)
 - โครงการบรรยายประกันสังคม และคัดกรองความเส่ียง 
บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มกราคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างประจ า/
พนักงานเงินรายได้ทีม่ีต าแหน่งเหมือนลูกจ้างประจ า และผู้รับจ้างเหมาบริการ)

 - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
 - โครงการประชุมและบรรยายด้านการเจ้าหน้าที ่(ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่
ทุกส่วนงาน)
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

กุมภาพันธ์ 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มีนาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการให้ค าแนะน าจากธนาคารต่าง ๆ เร่ืองสวัสดิการเงินกู้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - โครงการพัฒนาทักษะ  การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (หัวหน้างานสังกัดส านักงาน
วิทยาเขตปัตตาน)ี
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

เมษายน 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการประชุมและบรรยายด้านการเจ้าหน้าที ่(ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่
ทุกส่วนงาน)
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

พฤษภาคม  2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการจัดท า Skill Matrix กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานส านักงานวิทยาเขตปัตตาน)ี

มิถุนายน  2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
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 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี
 - ผู้รับการประเมิน ท าข้อตกลงภาระงาน
 - ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาและเห็นชอบข้อตกลงภาระงาน

กรกฎาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตปัตตานี
(New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการประชุมและบรรยายด้านการเจ้าหน้าที่
(ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าทีทุ่กส่วนงาน)
 - โครงการน าเสนอผลการพัฒนางานในระดับส านักงานวิทยาเขตปัตตานี
(หน่วยงานสังกัดส านักงานวิทยาเขตปัตตาน)ี
 - โครงการออกแบบเพือ่ยกระดับการบริการ (Services Design for Better 
Works&Marketing) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี
 - คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินระดับส่วนงาน สรุปผลคะแนน
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน ความเป็นธรรมฯ การประเมินในแบบ ส.2
ส่งมหาวิทยาลัยเพือ่อธิการบดีรายงานต่อทีป่ระชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.)

สิงหาคม 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาเขตปัตตานี
 - โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืมเพือ่พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร

กันยายน  2564  - กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นประจ าปี 2564
(บุคลากรทุกส่วนงาน)
 - โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2021
ระดับวิทยาเขตปัตตานี

งานพัสดแุละบริหารทรัพย์สิน
กันยายน 2563  - ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจ าปี 2564 และแต่งต้ังคณะกรรมการ

ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมก าหนดขอบเขตการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างแจ้งเวียนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 - ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพือ่พิจารณา
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพือ่จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง

 - จัดท าและประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP
 - จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่75 (7/2563)
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 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่76 (8/2563)
 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่35 (1/2563)  : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่36 (2/2563)  : คณะรัฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่14 (4/2563)
 - จัดท าสัญญาเช่าร้านค้าและการประกอบกิจการทีสั่ญญาส้ินสุดในรอบ 30 กันยายน 
2563 - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ ส้ินงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตุลาคม 2563  - จัดท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน/งบด าเนินงาน รายการค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้างในทุกงบรายจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการ
 - จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทัง้หมดแล้วเสร็จ
 - จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์และบ ารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
ให้แล้วเสร็จ
 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่77 (9/2563)
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน คร้ังที ่1 (1/2563)
 - รายงานผลการใช้เงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี งบด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่4

พฤศจิกายน 2563  - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่37 (3/2563)
 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่78 (10/2563)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่15 (5/2563)

ธันวาคม 2563  - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ส าหรับรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีไ่ด้ด าเนินการแล้วมีปัญหาในการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรืออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการและรายการทีดิ่นส่ิงก่อสร้างทีไ่ด้รับอนุมัติให้ใช้
เงินเหลือจ่าย จากงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564

 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่79 (11/2563)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่16 (6/2563)
 - ประชุมร่วมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอดการใช้งบประมาณ     
งบด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที ่1

มกราคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่80 (1/2564) ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม TOR และ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ถ้าม)ี
 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่38 (1/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่17 (1/2564)
 - รายงานผลการใช้เงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไตรมาสที ่1

กุมภาพันธ์ 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่81 (2/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่18 (2/2564)
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มีนาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่82 (3/2564)

 - ประชุมร่วมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอด
การใช้งบประมาณงบด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที ่2
 - ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ส าหรับกรณีทีเ่ปล่ียนแปลงรายการ/ขอใช้เงินเหลือจ่าย/ขอใช้เงินสมทบรายการ/
จัดซ้ือเพิม่เติม/แก้ไขปัญหา

 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่39 (2/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่19 (3/2564)

เมษายน 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่83 (4/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่20 (4/2564)

พฤษภาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่84 (5/2564)
 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่39 (3/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่21 (5/2564)

มิถุนายน  2564  - ประชุมร่วมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอด
การใช้งบประมาณงบด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที ่3
 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่85 (6/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่22 (6/2564)

กรกฎาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่86 (7/2564)
 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่40 (4/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่23 (7/2564)

สิงหาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่87 (8/2564)
 - ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ในทุกงบรายจ่าย ทีม่ีวงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไปให้แล้วเสร็จทุกรายการ
 - ประชุมทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องในการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่24 (8/2564)
 - แจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจการส้ินสุดระยะเวลาจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานผลการใช้เงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี งบด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที ่3

กันยายน 2564  - ประชุมร่วมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอด
การใช้งบประมาณงบด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที ่4
 - ประชุม CoP พัสดุ  คร้ังที ่41 (5/2564)
 - จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564
 - ประชุมภายในงานพัสดุคร้ังที ่88 (9/2564)
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 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน คร้ังที ่25 (9/2564)
 - ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจ าปี 2565 และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  พร้อมก าหนดขอบเขตการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างแจ้งเวียนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 - ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพือ่พิจารณา
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพือ่จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง

 - จัดท าและประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP
 - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
งานทะเบียนและรับนักศึกษา

19 ตุลาคม 2563  - วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่1/2563
2 -15 พฤศจิกายน 2563  - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่1/2563
15 พฤศจิกายน 2563  - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที ่1/2563
16 พฤศจิกายน 2563  - วันปิดภาคการศึกษาที ่1/2563

3 พฤศจิกายน 2563  - ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที ่2/2563
30 พฤศจิกายน 2563  - วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียนภาคการศึกษาที ่2/2563
8 มีนาคม 2564  - วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่2/2563
19 มีนาคม 2564  - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2563
22 มีนาคม -
4 เมษายน 2564

 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่2/2563

4 เมษายน 2564  - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที ่2/2563
5 เมษายน 2564  - วันปิดภาคการศึกษาที ่2/2563

23 มีนาคม 2564  - ประกาศตารางสอน ภาคฤดูร้อน 2563
19 เมษายน 2564  - วันเปิดภาคและเข้าชั้นเรียน ภาคฤดูร้อน 2563
31 พฤษภาคม 2564  - วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2563
4 มิถุนายน 2564  - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน 2563
7 -  9 มิถุนายน 2564  - วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2563
9 มิถุนายน 2564  - วันสุดท้ายของภาคฤดูร้อน 2563
10 มิถุนายน 2564  - วันปิดภาคฤดูร้อน 2563
งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้
21 ตุลาคม 2563  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
18 พฤศจิกายน 2563  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
16 ธันวาคม 2563  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
20 มกราคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
17 กุมภาพันธ์ 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

ภาคฤดรู้อนปีการศึกษา 2563

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2563

กองบริหารวชิาการและวจิัยวทิยาเขตปตัตานี 16



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2564

 - โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

มีนาคม 2564  - โครงการตลาดนัดพบผู้ประกอบการ (PSU Pattani Job Fair)
17 มีนาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
21 เมษายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
พฤษภาคม 2564  - โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขต
19 พฤษภาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
16 มิถุนายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
21 กรกฎาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
18 สิงหาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
กันยายน - ธันวาคม 
2564

 - โครงการสร้างความสัมพันธ์และพบปะสถานประกอบการทีด่ าเนินงาน
สหกิจศึกษา

15 กันยายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
ตุลาคม 2563  - โครงการวิจัยสัญจร

 - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 - ประชุม COP ด้านวิจัย คร้ังที ่1

มีนาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี คร้ังที ่1/2564
มิถุนายน 2564  - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี คร้ังที ่2/2564

13 - 14 กันยายน 2564  - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ RENPER
กันยายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี คร้ังที ่3/2564
มกราคม 2564  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564
กุมภาพันธ์ 2564  - ประชุม COP ด้านบริการวิชาการ
กรกฎาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กันยายน 2564  -  ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2564

พฤศจิกายน 2563

กองบริหารวชิาการและวจิัยวทิยาเขตปตัตานี 17



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
ตุลาคม 2563  - โครงการผู้บริหารพบผู้แทนนักศึกษาชั้นปี และผู้น าองค์กรกิจกรรม

 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 5-10 ตลอดปีการศึกษา 2563
 - นักศึกษาหอพักยื่นลาออกจากหอพัก ภาคการศึกษาที ่2/2563
 - โครงการขยายเครือข่ายรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี คร้ังที ่1/2563
 - โครงการเครือข่ายรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี
กลุ่ม "ปลูกรักปลุกรัก" คร้ังที ่1/2563
 - ตรวจแบบยืนยัน กยศ./กรอ. พร้อมยืนยัน กยศ. กรอ. ผ่านระบบ
E-studentloan
 - ยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร 2564
 - เบิกจ่าย คชจ เดือนตุลาคม 2563
 - เบิกจ่ายเงินทุนช่วยเหลือค่าอาหาร ปีการศึกษา 1/2563
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

1 พฤศจิกายน 2563  - โครงการเดิน-วิง่เสริมสร้างสุขภาพ
2 พฤศจิกายน 2563  - ตัดค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที ่2/2563

 - นักศึกษายื่นค าร้อง ขออยู่หอพัก ช่วงปิดหอพัก ภาคการศึกษาที ่1/2563
ผ่านระบบหอพัก

17 พฤศจิกายน 2563  - ปิดบริการหอพักภาคการศึกษาที ่1/2563
16-20 พฤศจิกายน 2563  - จองหอพักและช าระค่าหอพัก
27 พฤศจิการยน 2563  - เปิดบริการหอพักภาคการศึกษาที ่2/2563 และรับรายงานตัวนักศึกษา

เข้าหอพัก ส าหรับการจองใหม่ ภาคการศึกษาที ่2/2563
 - โครงการเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาโรงอาหาร

1-30 พฤศจิกายน 2563  - ตัดโอนเงินค่าลงทะเบียนให้มหาวิทยาลัย
 - เบิกจ่าย คชจ เดือนพฤศจิกายน 2563
 - โครงการประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาทุนทัว่ไป

1 ธันวาคม 2563  - โครงการสานสัมพันธ์องค์กรกิจกรรมนักศึกษา
 - เบิกจ่ายทุนจัดสรรฯ
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาทัว่ไป ปีการศึกษา 2563
 - เปิดรับสมัคร/สัมภาษณ์ /ประกาศทุนการศึกษา

20 ธันวาคม 2563  - วันสุดท้ายของการช าระค่าหอพัก ภาคการศึกษาที ่2/2563

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กองพฒันานักศึกษาวทิยาเขตปตัตานี 18



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
1 มกราคม 2564  - ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที ่3-5

 - คืนค่าประกันความเสียหายหอพัก
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนจัดสรร ภาคเรียนที ่2/2563
 - ยื่นยันสิทธิการรับทุนจัดสรร ภาคการศึกษาที ่2/2563
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนท างาน 2/2563
 - ยืนยันสิทธิแ์ละรายงานตัวนักสึกษาทุนท างาน 2/2563

1 กุมภาพันธ์ 2564  - กิจกรรมบ่ายวันพุธ  อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร
 - กิจกรรมบ่ายวันพุธ  อบรมทักษะผู้ประกอบการ
 - โครงการผู้บริหารพบผู้แทนนักศึกษาชั้นปี และผู้น าองค์กรกิจกรรม

1 มีนาคม 2564  - โครงการคัดเลือกผู้น านักศึกษาดีเด่น
 - โครงการมอบเกียรติบัตรและงานเล้ียงขอบคุณแก่ผู้น ากิจกรรมนักศึกษา
 - ยื่นเอกสารขอแต่งต้ังยศว่าทีร้่อยตรี
 - โคงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ส าหรับนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากร
 - จัดท าใบส่งแบบยืนยัน กยศ. กรอ.
 - ตัดโอนเงินค่าลงทะเบียนให้มหาวิทยาลัย
 - นักศึกษาส ารวจความเสียหายหอพัก แจ้งผ่านระบบตรวจสอบครุภัณฑ์หอพัก

1 เมษายน 2564  - ปิดหอพักภาคการศึกษา
 - จองหอพัก ภาคการศึกษาที ่3/2563
 - เปิดบริการหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 - กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ภาคการศึกษาที ่1/2564
 - ยื่นค ายืนยันการขอกู้ยืม กยศ. กรอ.ผ่านระบบ E-studentloan
 - โครงการ Green and Clean Canteen
 - โครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

1-30 พฤษภาคม 2564  - เปิดจองหอพักส าหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที ่1-5 ปีการศึกษา 2564
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาทุนทัว่ไป
 - ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาทุน
 - โครงการเวทีคุณภาพ Good Practices ด้านการพัฒนานักศึกษา
 - โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 - ด าเนินการโครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ส าหรับนักศึกษา
และบุคลากร

1 มิถุนายน 2564  - โครงการอบรม/สัมมนาเพือ่จัดการองค์ความรู้เพือ่พัฒนาโรงอาหาร
สู่มาตรฐาน

7-11 มิถุนายน 2564  - นักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2564 ด าเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้าน
เลขทีห่อพักมหาวิทยาลัย

กองพฒันานักศึกษาวทิยาเขตปตัตานี 19



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
11 มิถุนายน 2564  - ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
12-13 มิถุนายน 2564  - เปิดหอพัก ปีการศึกษา 2564

 - โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
 - โครงการ Welcome เปิดบ้านศรีตรัง ปีการศึกษา 2564
 - นักศึกษาจองหอพักส าหรับ ชั้นปี 1
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย
ปีการศึกษา 2564
 - โครงการศรีตรังสะพร่ังบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564
 - โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา
PSU Leadership Development Camp

1 กรกฎาคม 2564  - โครงการสัสดีสัญจร
 - โครงการครือข่ายรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี
กลุ่ม "ปลูกรักปลุกรัก" คร้ังที ่2/2563
 - โครงการเสริมทักษะอาชีพ
 - รับสมัครนักศึกษาทุนท างาน 1/2564
 - สัมภาษณ์นักศึกษาทุนท างาน 1/2564
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนท างาน1/2564
 - ยืนยันสิทธิแ์ละรายงานตัวนักศึกษาทุนท างาน 1/2564
 - ยื่นแบบค าขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan
 - นักศึกษาลงนามในแบบยืนยัน กยศ. กรอ. และยืนยันความถูกต้อง
 - กิจกรรมรณรงค์การช าระหนี้ กยศ./การออมเงินเพือ่ช าระหนี้
 - จัดท าใบน าส่งแบบยืนยัน กยศ. กรอ.

 สิงหาคม 2564  - โครงการไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2564
 - โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่48 รอบคัดเลือกภาคใต้
 - โครงการแข่งขันกีฬา 5 วิทยาเขต
 - โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ
 - โครงการพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน
 - รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564
 - สัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษา 2/2564
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564
 - ยืนยันสิทธิแ์ละรายงานตัวนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิก์ู้ ผ่านระบบ e-studentloan
 - ท าสัญญาเงินกู้ กยศ./กรอ. ผ่านระบบ e-studentloan

กองพฒันานักศึกษาวทิยาเขตปตัตานี 20



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - ส่งและตรวจสอบสัญญาเงินกู้ กยศ.กรอ. พร้อมยืนยันความถูกต้อง
 - บันทึกค่าลงทะเบียนผ่านระบบ e-studentloan

กองพฒันานักศึกษาวทิยาเขตปตัตานี 21



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
งานงบประมาณ
ตุลาคม -
ธันวาคม 2563

1. จัดท า ติดตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
   - จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี (ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1 ป)ี

   - ประสานงาน ติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนงาน/หน่วยงาน

ตุลาคม -
ธันวาคม 2563

2. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   - จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

   - จัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพืน้ที ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

3. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของวิทยาเขตปัตตานี เสนอทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี
และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี เพือ่ทราบ

ธันวาคม 2563 - 
กรกฎาคม 2564

4. จัดท าค าขอและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มิถุนายน -
ธันวาคม 2564

5. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  - จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

   - จัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพืน้ที ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรกฎาคม - 
กันยายน 2564

6. ประสานงาน จัดท า ติดตามค าของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กันยายน -
ตุลาคม 2564

7. จัดท า ติดตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กองยุทธศาสตร์และพฒันาวทิยาเขตปตัตานี 22



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
   - จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี (ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1 ปี
งบเงินอุดหนุน)

   - ติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส่วนงาน/หน่วยงาน

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2564

 - ทบทวน จัดท าและติดตามผลการด าเนินงานของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2565)

ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2564

 - การขอเสนอขอจัดต้ังส่วนงานใหม/่หน่วยงานใหม่เพือ่บรรจุในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2564

 - จัดท าข้อมูลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน/ีส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

ตุลาคม 2563 – 
พฤศจิกายน 2564

 - จัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี
(ระหว่างวันที ่1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2563)

มิถุนายน 2564 – 
กรกฎาคม 2564

 - จัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี
(ระหว่างวันที ่1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

กรกฎาคม 2564  - ทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 คร้ังที ่1

กันยายน 2564  - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจ าปี พ.ศ. 2565

ตุลาคม 2564  - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี
ประจ าปี พ.ศ. 2565

งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ตุลาคม 2563  - รายงานการควบคุมภายในประจ าปี 2564 รอบที ่1/2564
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2563

 - วิเคราะห์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ธันวาคม 2563  - วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจ าปี 2563
มกราคม 2564  - วิเคราะห์ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที ่2/2563
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2564

 - สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562

มีนาคม - 
พฤษภาคม 2564

 - รายงานประจ าปี

เมษายน 2564  - รายงานการควบคุมภายในประจ าปี 2/2564

กองยุทธศาสตร์และพฒันาวทิยาเขตปตัตานี 23



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
พฤษภาคม 2564  - วิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต วิทยาเขตปัตตานี

ประจ าปีการศึกษา 2562
มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2564

 - ภาระงานใหม่ทีค่ณะจะด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 2565 - 2566

สิงหาคม 2564  - วิเคราะห์ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที ่1/2564
สิงหาคม 2564  - ประเมินความพึงพอของผู้ใช้บริการกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าปี พ.ศ. 2564
ตุลาคม 2563 - 
กันยายน2564

 - โครงการวิจัยสถาบัน/ปรับปรุงเว็บไซต์/รายงานเชิงวิเคราะห์

กองยุทธศาสตร์และพฒันาวทิยาเขตปตัตานี 24



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
งานสารบรรณ อ านวยการ และการประชมุ
วันอังคารที ่2 ของเดือน  - ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี

วันอังคารสุดท้ายของ
เดือน

 - ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี

13 ตุลาคม 2563  - วันคล้ายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23 ตุลาคม 2563  - วันปิยมหาราช

31 ตุลาคม 2563  - วันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12)

เดือนพฤศจิกายน 2563
หลังวันออกพรรษาแล้ว 
1 เดือน

 - กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

9 พฤศจิกายน 2563  - วันรูสะมิแล

5 ธันวาคม 2563  - วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8 ธันวาคม 2563  - วันวีรไทย

31 ธันวาคม 2563  - วันส้ินปี

1 มกราคม 2564  - วันขึ้นปีใหม่
9 มกราคม 2564  - วันเด็กแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2564  - วันทหารผ่านศึก
26 กุมภาพันธ์ 2564  - วันมาฆบูชา
13 มีนาคม 2564  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย
31 มีนาคม 2564  - วันทีร่ะลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 เมษายน 2564  - วันข้าราชการพลเรือน
6 เมษายน 2564  - วันจักรี
13-15 เมษายน 2564  - วันสงกรานต์
4 พฤษภาคม 2564  - วันฉัตรมงคล
19 พฤษภาคม 2564  - พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ

26 พฤษภาคม 2564  - วันวิสาขบูชา
24 กรกฎาคม 2564  - วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคม 2564  - วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2564  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
12 สิงหาคม 2564  - วันแม่แห่งชาติ

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
งานสารบรรณ อ านวยการ และการประชมุ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานสารบรรณ อ านวยการ และการประชุม 25



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
20-23 กันยายน 2564  - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
22 กันยายน 2564  - วันสงขลานครินทร์
24 กันยายน 2564  - วันมหิดล
25-30 กันยายน 2564  - งานเกษียณอายุราชการ
13 ตุลาคม 2564  - วันคล้ายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม 2564  - วันปิยมหาราช
เดือนพฤศจิกายน 2564
 หลังวันออกพรรษาแล้ว
 1 เดือน

 - กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

9 พฤศจิกายน 2564  - วันรูสะมิแล
19 พฤศจิกายน 2564  - วันลอยกระทง
5 ธันวาคม 2564  - วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 ธันวาคม 2564  - วันวีรไทย
31 ธันวาคม 2564  - วันส้ินปี

งานสารบรรณ อ านวยการ และการประชุม 26



       

อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ
ตุลาคม 2563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤจกิายน 2563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ธันวาคม 2563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มกราคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กมุภาพนัธ์ 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
มีนาคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
เมษายน 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มิถนุายน 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
กรกฎาคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สิงหาคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กนัยายน 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ตุลาคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤจกิายน 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ธันวาคม 2564 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

หมายเหตุ   การประชุมทมีบรหิารวิทยาเขตปตัตานี 

  * เดือนตุลาคม 2563 ก าหนดประชุมวันพุธที่ 14 ต.ค. 63 เนื่องจากวนัอังคารที่ 13 ต.ค. 63 เปน็วนัหยุดวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

  * เดือนเมษายน 2564  ก าหนดประชุมวันอังคารที่ 20 เม.ย. 63 เนื่องจากวนัอังคารที่ 13 เม.ย. 63 เปน็วนัหยุดสงกรานต์

ปฏิทินการประชมุ  ประจ าป ี2564
   ประชุมทมีบรหิารวิทยาเขตปตัตานี (วันอังคารที่ 2 ของเดือน)  ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปตัตานี  (วันอังคารสุดทา้ยของเดือน)

เดอืน/ปี

งานสารบรรณ อ านวยการ และการประชุม 27



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
ศูนย์กฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
ตุลาคม 2563  - “นิติกรสัญจร" คณะศึกษาศาสตร์
พฤศจิกายน 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธันวาคม 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มกราคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะรัฐศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการส่ือสาร
มีนาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมษายน 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
พฤษภาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการอิสลาม
มิถุนายน 2564  - “นิติกรสัญจร” ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กรกฎาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” ส านักวิทยบริการ
สิงหาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กันยายน 2564  - “นิติกรสัญจร” หน่วยงานภายใต้ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ศูนย์กฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์กฎหมาย วทิยาเขตปตัตานี 28



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

ตุลาคม 2563  - ด าเนินงานด้านงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ด าเนินงานด้านแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประชุมศูนย์ภาษา คร้ังที ่1
 - เปิดอบรมภาษา 4 หลักสูตร
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ภาษาผ่านส่ือ
 - เปิดให้บริการ Publication Clinic ส าหรับบุคลากร/นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
 และ Editing Service แปลภาษา และเช่าห้อง ส าหรับบุคคลทัว่ไป*

พฤศจิกายน 2563  - เปิดอบรมภาษา 2 หลักสูตร
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 คร้ัง
 - จัดกิจกรรม ศูนย์ภาษา Site Visit ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
ไปยังหน่วยงานภายนอก

ธันวาคม 2563  - ประชุมศูนย์ภาษา คร้ังที ่2
 - รายงานผลการด าเนินงาน คร้ังที ่1
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 คร้ัง
 - Update ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ**

มกราคม 2564  - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 คร้ัง
 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาต่างประเทศ (ภาษามลาย)ู คร้ังที ่1
 - จัดกิจกรรม ศูนย์ภาษา Site Visit ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
ไปยังหน่วยงานภายนอก

กุมภาพันธ์ 2564  - ประชุมศูนย์ภาษา คร้ังที ่3
 - เปิดอบรมภาษา 4 หลักสูตร
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 คร้ัง
 - จัดกิจกรรม ศูนย์ภาษา Site Visit ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
ไปยังหน่วยงานภายนอก

มีนาคม 2564  - รายงานผลการด าเนินงาน คร้ังที ่2
 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาต่างประเทศ (มลาย)ู คร้ังที ่1
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ภาษาไปยังหน่วยงานภายนอก (Site Visit)

เมษายน 2564  - ประชุมศูนย์ภาษา คร้ังที ่4
 - เปิดอบรมภาษา 4 หลักสูตร

พฤษภาคม 2564  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ภาษาไปยังหน่วยงานภายนอก (Site Visit)

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์ภาษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี 29



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) คร้ังที ่2

มิถุนายน 2564  - ประชุมศูนย์ภาษา คร้ังที ่5
 - รายงานผลการด าเนินงาน คร้ังที ่3
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ภาษาไปยังหน่วยงานภายนอก (Site Visit)

กรกฎาคม 2564  - เปิดอบรมภาษา 4 หลักสูตร
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ภาษาไปยังหน่วยงานภายนอก (Site Visit)

สิงหาคม 2564  - ประชุมศูนย์ภาษา คร้ังที ่6
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 คร้ัง
 - เปิดอบรมภาษา 2 หลักสูตร
 - รายงานผลการด าเนินงาน คร้ังที ่4/4
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ภาษาไปยังหน่วยงานภายนอก (Site Visit)

กันยายน 2564  - รายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี
 - ประชุมสรุปผลการด าเนินงานศูนย์ภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
1*. บริการ Publication Clinic ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
Editing Service แปลภาษา และเช่าห้อง ทุกเดือน
2**. Update ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ทุกเดือน

ศูนย์ภาษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี 30



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 
7 พฤศจิกายน 2563

โครงการฟุตซอลลูกศรีตรังคืนถ่ิน ครั้งที ่3

   กันยายน 2563     - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
   1-29 ตุลาคม 2563     - รับสมัครนักฟุตซอล
   30 ตุลาคม 2563     - จับฉลากเพือ่แบ่งสาย
   7 พฤศจิกายน 2563     - จัดโครงการ/การแข่งขัน

เดือนตุลาคม 2563 -
เดือนกรกฎาคม 2564

โครงการศรีตรังสะพรั่งบาน ณ ลานรูสะมแิล 
(คืนสู่เหย้า ปี 64) โดยจัดการวิ่งเก็บระยะ

   ตุลาคม 2563     - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
   1 มกราคม -
   31 มีนาคม 2564

    - รับสมัครนักวิง่

   เมษายน 2564     - ด าเนินการส่ังเส้ือตามการรับสมัคร
   1-30 มิถุนายน 2564     - เร่ิมวิง่เพือ่เก็บระยะ
   15-31 กรกฎาคม 2564     - จัดส่งเส้ือ

โครงการพ่ีเพ่ือน้อง

     - รับบริจาคเงินเพือ่จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน
ทีข่าดแคลนทุนทรัพย์

1 ธันวาคม 2563 - 
31 มกราคม 2564

โครงการ ส.ค.ศ. ส่งความสุขสู่ศิษย์เก่า ปี 2564

   ต้ังแต่วันที ่1 ธันวาคม 
2564

     - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและเปิดให้ศิษย์เก่าลงทะเบียน
ผ่าน Google Form เพือ่รับ ส.ค.ส. ปี 2564

   15 ธันวาคม 2563 -
   31 มกราคม 2564

     - จัดส่ง ส.ค.ส. ให้แก่ศิษย์เก่า
     - ด าเนินการส่ังเส้ือตามการรับสมัคร

เดือนมกราคม - 
14 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ Give Gift 3nd

   มกราคม 2564      - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
   15 มกราคม -
   13 กุมภาพันธ์ 2564

     - เปิดรับบริจาคส่ิงของมือสองสภาพดี

   14 กุมภาพันธ์ 2564      - ด าเนินการจัดโครงการ

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพนัธแ์ละกิจการพเิศษ วทิยาเขตปตัตานี 31



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

ตุลาคม 2563  -
กันยายน 2564

1. โครงการสมทุรรัฐเสวนา: ความมั่นคง ความหลากหลายและการพัฒนาใน
อุษาคเนย์
     - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
ทุกสัปดาห์ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
     - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ
(จ านวน 6 คร้ัง จัดในวันพุธแรกของทุก ๆ 2 เดือน
เดือนตุลาคม 2563, ธันวาคม 2563, กุมภาพันธ์ 2564, เมษายน 2564,
มิถุนายน 2564, สิงหาคม 2564)

     - กิจกรรมสมุทรรัฐเสวนาออนไลน์ เผยแพร่รายการผ่านช่องทาง website, 
youtube และ Facebook (จ านวน 4 คร้ัง เป็นกิจกรรมไตรมาส
ใช้เวลาอัดรายการ คร้ังละ 30 นาที เดือนพฤศจิกายน 2563, กุมภาพันธ์ 2564, 
พฤษภาคม 2564, สิงหาคม 2564)

     - กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นปัญหาตามสถานการณ์
(จ านวน 3 คร้ังจัดในช่วงบ่ายวันพุธ แต่ไม่สามารถระบุวันได้ เนื่องจากเป็นตาม
สถานการณ์ เดือนเมษายน 2564 - สิงหาคม 2564)

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564

2. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหนังสือเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ศูนย์สมทุรรัฐเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตศึ้กษา ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์สมทุรรัฐเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตศึ้กษา

ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา 32



วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564
(ทุกเดือน)

 - ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย

ตุลาคม 2563  - ประชาสัมพันธ์และเร่ียไรกฐินมหาวิทยาลัย / วันลอยกระทง
 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันปิยมหาราช
 - Pop up วันปิยมหาราช
 - ประชุมบุคลากรในศูนย์ส่ือสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
 - ประสานงานส่งผู้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Learning Network (ALN)

13 ตุลาคม 2563  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม 2563  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันปิยมหาราช
31 ตุลาคม 2563  - วันลอยกระทง
พฤศจิกายน 2563  - ประสานขอบทอาศิรวาทวันพ่อแห่งชาติ

 - ประชาสัมพันธ์วันรูสะมิแล
 - ถ่ายภาพท าข่าวทอดกฐินสามัคคี
 - ประมวลรายนามส าหรับส่งบัตรอวยพรปีใหม่

9 พฤศจิกายน 2563  - วันรูสะมิแล
ธันวาคม 2563  - จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ

 - ขออนุมัติกระเช้าเยี่ยมส่ือมวลชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่
 - Pop up วันคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่
 - ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที ่47
 - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
 - จัดส่งบัตรอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ ประจ าปี 2564 ทัง้ในและต่างประเทศ
 - ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมตาม MOU ระหว่าง ม.อ. กับ 
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5 ธันวาคม 2563  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันพ่อแห่งชาติ
8 ธันวาคม 2563  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าวพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย
มกราคม 2564  - โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่25

 - ประชุมบุคลากรในศูนย์ส่ือสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาต ิส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - เยี่ยมและมอบกระเช้าแก่ส่ือมวลชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 - รายงานผลสรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 (ไตรมาสที ่1)

 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันตรุษจีน
 - รายงานผลการจ าหน่ายของทีร่ะลึก
 - โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
 - ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าอาร์ตเวิร์ควารสารข่าวศรีตรัง
 - เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน
ประจ าจังหวัดสงขลา
 - ประสานงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

9 มกราคม 2564  - ถ่ายภาพท าข่าววันเด็ก
16 มกราคม 2564  - ถ่ายภาพและท าข่าววันครู
กุมภาพันธ์ 2564  - จัดบอร์ดนิทรรศการวันมาฆบูชา

 - ประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU 
Addendum กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจ าปี 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564  - ถ่ายภาพและท าข่าววันทหารผ่านศึก
มีนาคม 2564  - ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ

 - ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา 5 ประสาน
 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 - ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตามโครงการแลกเปล่ียนตาม 
MOU Addendum จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

13 มีนาคม 2564  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย
เมษายน 2564  - ประชุมบุคลากรในศูนย์ส่ือสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

 - รายงานผลการจ าหน่ายของทีร่ะลึก
 - รายงานผลสรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 (ไตรมาสที ่2)

 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันสงกรานต์
 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันจักรี
 - ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ คร้ังที ่40
 - ถ่ายภาพท าข่าววันสงกรานต์
 - ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าอาร์ตเวิร์ควารสารข่าวศรีตรัง
 - จัดโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2564

6 เมษายน 2564  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันจักรี
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
พฤษภาคม 2564  - จัดบอร์ดนิทรรศการวันพืชมงคล / วันวิสาขบูชา

 - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
 - ประสานขอบทอาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 - ประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 - ประสานงานส่งผู้เข้าร่วมประชุม ASEAN Learning Network (ALN)
มิถุนายน 2564  - โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานทีแ่ก่นักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ คร้ังที ่22
 - ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ประสานขอบทอาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 - ประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา  
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 - ประชาสัมพันธ์วันอีด้ิลฟิตรี ฮ.ศ. 1442
 - ประสานงานการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for 
Economic Development (SEED)

3 มิถุนายน 2564  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

5 มิถุนายน 2564  - ร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพท าข่าววันกัลยาณิวัฒนา
กรกฎาคม 2564  - ประชุมบุคลากรในศูนย์ส่ือสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

 - รายงานผลการจ าหน่ายของทีร่ะลึก
 - ขอค าสดุดี / ประวัติ / ภาพถ่าย / ข้อเขียนผู้เกษียณอายุราชการ
 - ขอข้อเขียนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงนักศึกษาใหม่ เพือ่น ามาลงวารสาร
ข่าวศรีตรัง / Web site

 - ขึ้นป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่
 - ประสานขอบทอาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - ประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 - รายงานผลสรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 (ไตรมาสที ่3)

 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา
 - ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าอาร์ตเวิร์ควารสารข่าวศรีตรัง
 - ประสานงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum กับ   
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชาวต่างประเทศตามโครงการ  
แลกเปล่ียน ตาม MOU Addendum จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

 - ประสานงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Social Enterprise for Economic Development (SEED)

18 กรกฎาคม 2564  - วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

28 กรกฎาคม 2564  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2564  - ถ่ายภาพท าข่าว / สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
 - ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจ าปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม คร้ังที ่29
 - เชิญชวนส่วนราชการ ห้างร้าน ขึ้นป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต
 - รายงานผลตามข้อตกลงภาระงาน
 - จัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ
 - ประชาสัมพันธ์วันอีด้ิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1442
 - ประชาสัมพันธ์งานเกษียณอายุราชการ
 - ประสานงานในการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564

12 สิงหาคม 2564  - ร่วมพิธีและถ่ายภาพท าข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กันยายน 2564  - จัดบอร์ดนิทรรศการวันมหิดล
 - จัดท าข้อตกลงภาระงาน
 - ประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพท าข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ประจ าปีการศึกษา 2563
 - ถ่ายภาพท าข่าววันสงขลานครินทร์
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
 - จัดท าป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต
 - ถ่ายภาพท าข่าว / ประจ ากองอ านวยการงาน ม.อ. วิชาการ
 - ถ่ายภาพท าข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม คร้ังที ่29
 - จัดท าสูจิบัตร / บัตรเชิญวันเกษียณอายุราชการ
 - รายงานผลการจ าหน่ายของทีร่ะลึก
 - รายงานผลสรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่4
 - ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าอาร์ตเวิร์ควารสารข่าวศรีตรัง
 - สรุปการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

24 กันยายน 2564  - ถ่ายภาพและท าข่าววันมหิดล
ปลายเดือนกันยายน
2564

 - ถ่ายภาพและท าข่าววันเกษียณอายุราชการ
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2564  - วันขึ้นปีใหม่ 2564 วันสงขลานคริทน์ ไลฟ์สดกิจกรรมผ่านเฟสบุค๊สถานีวิทย/ุท าข่าว
9 มกราคม 2564  - วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมแสดงความสามารถและเยี่ยมชมห้องส่งกระจายเสียง
12 กุมภาพันธ์ 2564  - ตรุษจีน วันสงขลานครินทร์ ไลฟ์สดกิจกรรมผ่านเฟสบุค๊สถานีวิทย/ุท าข่าว
25 กุมภาพันธ์ 2564  - ถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา รับสัญญาณเสียงจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
13 มีนาคม 2564  - รับบริจาคโลหิตเพือ่ประโยชน์เพือ่มนุษย์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/วันก่อต้ังสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี
13 เมษายน  2564  - วันสงกรานต์ วันสงขลานครินทร์ ไลฟ์สดกิจกรรมผ่านเฟสบุค๊สถานีวิทย/ุท าข่าว
14 เมษายน  2564  - วันสงกรานต์ วันสงขลานครินทร์ ไลฟ์สดกิจกรรมผ่านเฟสบุค๊สถานีวิทย/ุท าข่าว
15 เมษายน  2564  - วันสงกรานต์ วันสงขลานครินทร์ ไลฟ์สดกิจกรรมผ่านเฟสบุค๊สถานีวิทย/ุท าข่าว
4 พฤษภาคม 2564  - ถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันฉัตรมงคล รับสัญญาณเสียงจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม 2564  - ถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันพืชมงคล รับสัญญาณเสียงจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2564  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
23 กรกฎาคม 2564  - ถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันอาฬหบูชา รับสัญญาณเสียงจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม 2564  - ถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2564  - ถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที ่9 รับสัญญาณเสียงจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประประชาสัมพันธ์

สิงหาคม 2564  - ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงาน มหกรรม ม.อ.วิชาการ
13 กันยายน 2564  - ถ่ายทอดเสียงพิธีวันทีร่ะลึกวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กันยายน 2564  - ถ่ายทอดเสียงวันพระราชทานปริญญาบัตร
กันยายน 2564  - วันสงขลานครินทร์ ไลฟ์สดกิจกรรมผ่านเฟสบุค๊สถานีวิทย/ุท าข่าว
24 กันยายน 2564  - วันมหิดล
23 ตุลาคม 2564  - วันปิยะ
5 ธันวาคม 2564  - วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถานีวทิยุกระจายเสียงมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี 38
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วัน เดอืน ปี กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี

1. โครงการพัฒนาบุคลาการ
มีนาคม 2564      1.1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การพัฒนาและผลิตผลงานเพือ่

ประกอบการพิจารณาต าแหน่งทีสู่งขึ้น
พฤษภาคม 2564      1.2 นิทรรศการแสดงผลงานบุคลากรสายสนับสนุน (Show&Share)

ปฏิทินปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สภาพนักงาน วทิยาเขตปตัตานี 39



 



กองยุทธศาสตร์และ พัฒนา วิทยา เขตป�ตตา นี
มหา วิทยา ลัยสงขลานค รินท ร์  วิทยา เขตป�ตตา นี

ht tp : //p lann ing .pn .psu .ac . th


	0 ปกหน้า
	1 คำนำ + สารบัญ
	631016_1_สรุปโครงการสำคัญ
	รายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานฯ
	Binder1
	631016_2_กองกายภาพฯ
	631016_3_กองบริหารทรัพยากรฯ
	631016_4_กองบริหารทรัพยากรฯ
	631016_5_กองพัฒนานักศึกษาฯ
	631016_6_กองยุทธศาสตร์ฯ
	631015_7_งานสารบรรณฯ
	631015_7_ปฏิทินการประชุม
	631015_8_ศูนย์กฎหมายฯ
	631015_9_ศูนย์ภาษาฯ
	631015_10_ศูนย์ศิษย์เก่าฯ
	631015_11_ศูนย์สมุทรรัฐฯ
	631015_12_ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ
	631015_13_สถานีวิทยุฯ
	631015_14_สภาพนักงานฯ

	แผ่นเปล่ารองปกหลัง
	ปกหลัง



