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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต) 

รองอธิการบดีฝายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปตตานี 

  



สารบัญ 

หนวยงาน          หนา 

1. กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี       1 

1.1 งานผังแมบทและออกแบบกอสราง        1 

1.2 งานยานยนต           2 

1.3 งานรักษาความปลอดภัย         3 

1.4 งานสาธารณูปการ          4 

1.5 งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม        6 

2. กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี        9 

2.1 งานการเงินและบัญชี          9 

2.2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล       15 

2.3 งานพัสดุและบริหารทรัพยสิน       20 

3. กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี     27 

3.1 งานทะเบยีนและรับนักศึกษา       27 

3.2 งานหลักสูตรและสงเสริมการเรียนรู      28 

3.3 งานสงเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ     29 

4. กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี      37 

5. กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี      54 

5.1 งานงบประมาณ        54 

5.2 งานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร      59 

5.3 งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร      67 

6. งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม      70 

6.1 ปฏิทินการประชมุ        72 

7. ศูนยกฎหมาย วิทยาเขตปตตาน ี       73 

8. ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี    74 

9. ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี    77 

10. ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา      82 

11. ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ      84 

12. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  89 

13. สภาพนักงาน วิทยาเขตปตตานี       90 



กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 

2564

 - การจัดทํารายงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

ตุลาคม 2563, มีนาคม 

2564, ตุลาคม 2564

 - งานควบคุมภายในของกองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

 - งาน Green University

 - งาน Green Office

 อยูในระหวางการดําเนินการการจัดทํา Master Plan 5 ดาน

 /Green Office รายงานผลประจําเดือน

ตุลาคม 2563 - 

พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบรูปแบบรายการและประมาณราคา รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

1 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - โครงการกอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) วิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง

 - โครงการปรับปรุงระบบทอระบายน้ําและปรับปรุงหองน้ําอาคาร 10

คณะศึกษาศาสตร

 อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง

 - โครงการปรับปรุงอาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 5)  อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง

 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงคภาควิชาพลศึกษา  อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง

 - โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร  อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง

จัดทํารูปแบบรายการและประมาณราคา รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

1 ปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

การดําเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

งานผังแมบทและออกแบบกอสราง
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง
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ไมได

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ธันวาคม 2563 - มกราคม

 2564

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางปอม 2 ถึง หอพักนักศึกษา 7

 - โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา

 อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

 - โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (PSU Stadium) วิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

กุมภาพันธ 2564 - 

มีนาคม 2564

 - โครงการปรับปรุงพื้นที่ลาแมสะมิแล วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการปรับปรุงอาคารและระบบกรองน้ําแบบธรรมชาติ จํานวน 2 หลัง

 อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

 - โครงการปรับปรุงโรงอาหารลานประดู วิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

 - โครงการกอสรางทางเทาหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

เมษายน 2564 - 

พฤษภาคม 2564

 - โครงการปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการปรับปรุงรั้วประตู 2 ถึง ประตู 4 ภายในวิทยาเขตปตตานี

 อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

- โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย แฟลต 1 และแฟลต 2  อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

มิถุนายน 2564 - 

กรกฎาคม 2564

 - โครงการงานปรับปรุง/ตอเติมสระวายน้ํา วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการปรับปรุงคูระบายน้ําผิวดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตปตตานี

 อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

สิงหาคม 2564 - กันยายน

 2564

 - โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 1 วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ํา ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปตตานี

 อยูในระหวางของบประมาณที่ดินสิ่งกอสราง 1ป พ.ศ.2566

1 ตุลาคม 63 - 

31 ธันวาคม 64

 - จัดรถใหบริการแกผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนหนวยงาน ภายนอกที่

ขอความอนุเคราะหมา ทั้งกรณีปกติ และกรณีลวงหนา



 - โต-ตอบเอกสารสงคณะ/หนวยงาน 

 - ตรวจเช็คเอกสารใบสงของ การจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุยานพาหนะตางๆ 

 - ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ และอะไหลรถยนต ทางระบบ 

 - เสนอขออนุมัติใบสั่งจายวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงประจําวัน 

งานยานยนต
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง
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ไมได

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ตรวจเช็คใบเสร็จ/เอกสารขอใชรถ กรณีเงินสด กอนสงใหผูขอใชบริการ 

 - ใหคําปรึกษาเสนทางการเดินรถตลอดจนคาใชจายตางๆ แกผูขอใชบริการ 

 - ตอทะเบียนรถยนตราชการ ประจําไตรมาส (ก.พ. ม.ีค. พ.ค. ม.ิย. ส.ค. ธ.ค.) 

 - รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําไตรมาส 

 - จัดทําแผนขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

5-7 ของทุกเดือน  - ตรวจเช็คใบสั่งจายวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน กอนทําเบิก 

10-15 ของทุกเดือน  - ออกใบเสร็จแกผูขอใชบริการรถรับ-สงนักเรียน ประจําเดือน 

 - ขออนุมัติเบิกจายคาใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของบุคลากร ประจําเดือน 

 - ทําเบิกคาชวยเหลือคาอาหารพนักงานขับรถยนต 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

 - ประมวลผลการปฎิบัติงานและรายงานสถิติการเกิดเหตุ ความไมปลอดภัย

ตลอดป

 - ปฎิบัติงานเฉพาะกิจดูแลความปลอดภัยกิจกรรมพิเศษ

 - การดําเนินการจัดการสัตวจรจัด (สุนัขและแมว) ฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา และ ทําหมันสุนัขและแมว การดําเนินการขึ้นทะเบียน

สัตวจรจัด (สุนัขและแมว)

 ดําเนินการตอเนื่องประจําเดือน ทําหมัน/ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา

 - ตรวจสอบ และเตรียมพรอมการปองกันและระงับอัคคีภัย

ตุลาคม 2563 -

มกราคม 2564

 - จัดกําลังปฎิบัติงานตามแผนเฝาระวังตอเนื่อง เตรียมแผนเฝาระวัง และสนับสนุน

เพื่อปองกันอุทกภัยของมหาวิทยาลัย



สิงหาคม 2564  - การดําเนินการซอมการปองกันอัคคีภัยในอาคารสูง วิทยาเขตปตตานี 

มีนาคม - เมษายน 2564  - การปรับปรุงปายจราจร 

งานรักษาความปลอดภัย
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

มีนาคม - พฤษภาคม 2564  - งานบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา  อยูในระหวางกระบวนการเตรียมจัดจาง

ธันวาคม 2563 -

กันยายน 2564

 - งานบํารุงรักษาระบบโทรศัพท (PABX) 

มีนาคม - กันยายน

2564

 - งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมเกิน 100,000 BTU/hr. 

มกราคม - กันยายน

2564

 - งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดมากกวา 100,000 BTU/hr. 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

 - งานตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง

 - งานทดสอบระบบการทํางานระบบไฟฟาสํารอง

 ดําเนินการประจําเดือน

 - งานตรวจสอบและบํารุงรักษาลิฟท  ดําเนินการประจําเดือน

 - งานตรวจสอบและจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองสําหรับระบบไฟฟาสํารอง  ดําเนินการประจําเดือน

 - งานบันทึกขอมูลคาไฟฟา  ดําเนินการประจําเดือน

 - ซอมแซมที่พักบุคลากร  ดําเนินการประจําเดือน

 - ติดตามระบบขอรับบริการกองอาคารสถานที่  ดําเนินการประจําเดือน

 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันน้ําทวมวิทยาเขตปตตานี  ดําเนินการเตรียมพรอม/บํารุงรักษาประจําเดือน

 - โครงการนวัตกรรมหนวยไฟฟา 

หนวยประปา งานสาธารณูปการ

หนวยไฟฟา งานสาธารณูปการ
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

 - บันทึกมาตรวัดปริมาณการจายน้ําประปา สงรายงานทุกเดือน

 - จดบันทึกมาตรวัดน้ําและรายงานปริมาณการใชน้ําประปาของบานพักบุคลากร และ

รานคา

 ดําเนินการประจําเดือน

 - สงรายงานทุกเดือน  ดําเนินการประจําเดือน

 - ผลิตน้ําประปา ใสสารเคมี คุณภาพน้ําประปาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําดื่ม  ดําเนินการประจําเดือน

 - ซอมระบบประปา-สุขาภิบาล ติดตั้ง ตอเติม ระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยตาม

ใบแจงซอม ในระบบขอรับบริการกองอาคาร, ใบแจงซอมทั่วไป, จากการไดรับแจง

ฉุกเฉินและตรวจสอบพบ

 ดําเนินการประจําเดือน

 - ลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น ในสวนของหอพัก สํานักงาน โรงอาหารในสังกัด 

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี ดําเนินการทุกๆ 3 เดือน

 ดําเนินการประจําเดือน

 - ตรวจสอบ ดูแล ซอม บํารุงรักษา การทํางานของปมน้ํา  ดําเนินการประจําเดือน

 - ดูดไขมันบอดักไขมันของโรงอาหาร ดําเนินการทุกๆ 2 เดือน  ดําเนินการประจําเดือน

 - ดําเนินกิจกรรม 7ส (ในสวนของพื้นที,่ อาคาร, วัสด-ุอุปกรณ และเครื่องมือของ

หนวยประปา) โดยดําเนินการทุกวันศุกรสุดทายของเดือน

 ดําเนินการประจําเดือน

ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 

2564

 - เปลี่ยนสารกรองน้ําของเครื่องกรองน้ําประจําตูทําน้ําเย็น ในสวนของอาคารในสังกัด

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินการประจําเดือน

ธันวาคม 2563, มิถุนายน 

2564

 - เก็บตัวอยางน้ําประปา และนําสงตัวอยางไปวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาที่

ศูนยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี ทําการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา 2 ครั้งตอป



ตุลาคม 2563 -

ธันวาคม 2564

 - ดูดสิ่งปฏิกูลหอพักนักศึกษา 1-10, แฟลตที่พักอาจารยและบุคลากร 3-17 
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ธันวาคม 2563,

มิถุนายน 2564

 - ถายน้ําลางตะกอนภายในทอเมนประปา ดําเนินการ 2 ครั้งตอป 

ตุลาคม 2563 -

สิงหาคม 2564

 - โครงการนวัตกรรมหนวยประปา 

มกราคม - มีนาคม

2564

 - จัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เมษายน - มิถุนายน 2564  - จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งบฟงกชั่น (งบปกต)ิ



พฤษภาคม - กรกฎาคม 

2564

 - ตรวจสอบและซอมระบบประปา-สุขาภิบาล ของหอพักนักศึกษาชวงปดเทอม เพื่อให

ใชงานไดตามปกติ



ตุลาคม 2563 -  - การบําบัดน้ําเสียดวยการเติมอากาศ  อยูในระหวางการดําเนินการของผูรับจาง

กันยายน 2564  - การจัดทําปุยหมักกองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี  ดําเนินการหมัก จํานวน 2 ตัน 

 - ดําเนินการใสปุยบํารุงตนไม 

 - โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 - เพาะพันธุ และขยายพันธุกลาไม 

 - งานทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา  ดําเนินการประจําเดือน

 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันน้ําทวมวิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางการดําเนินการขุดลอกคูคลอง

 - การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย  ดําเนินการหมัก จํานวน 2 ตัน 

 - งานรุกขกรตนไม ซอมแซมดูแลรักษาตนไมภายในมหาวิทยาลัย  ดําเนินการในโซนพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 1

 - งานจัดทําทะเบียนตนไม ภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี
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กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - งานปรับปรุงภูมิทัศน ภายในมหาวิทยาลัย  อยูในระหวางการจัดเตรียมพื้นที่

 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการหนวยสนามและภูมิทัศน 

 - การจัดการลดขยะภายในมหาวิทยาลัย / การรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง 

เมษายน - กันยายน

2564

 - เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

กุมภาพันธ - กันยายน

2564

 - งานระบบปองกันน้ําทวม งานขุดลอกคูคลองระบายน้ํา  อยูในระหวางการดําเนินการของผูรับจาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน2563  - งานตัดแตงตนไมบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อปองกันตนไมลมหักโคนในชวงฤดูฝน  ดําเนินการในชวงเดือน ม.ิย.64 เปนตนไป

ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 

2564

 - โครงการนวัตกรรมหนวยสนามและภูมิทัศน 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

 - การดําเนินการกําจัดปลวกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

 - การดําเนินการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย

 ดําเนินการฉีดยุงตอเนื่องตามแผนปฏิบัติการประจําทุกเดือน 

 - การกําเนินการจัดการสัตวจรจัด (สุนัขและแมว)  ฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา และทําหมันสุนัข และแมว การดําเนินการขึ้นทะเบียน

สัตวจรจัด (สุนัขและแมว)

 ดําเนินการตอเนื่องประจําเดือน ทําหมัน/ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา

 - โครงการ Green office อาคาร39 (กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี)  ดําเนินการรายงานผลขอมูล หมวด 1-6 ประจําเดือน

 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม

วิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินการประจําเดือน

หนวยอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
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กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน
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กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 - มกราคม 

2564

 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันน้ําทวมวิทยาเขตปตตานี  ดําเนินการประจําเดือน

ตุลาคม 2563 -

สิงหาคม 2564

 - โครงการนวัตกรรมหนวยซอมบํารุงรักษา  ดําเนินการประจําเดือน

มกราคม - กันยายน 2564  - การดําเนินการซอมแซมถนนภายในวิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางการดําเนินการของผูรับจาง

ตุลาคม 2563 -

กันยายน 2564

 - การดําเนินการซอมแซมอาคารสถานที่ และครุภัณฑ  ดําเนินการประจําเดือน

เมษายน - มิถุนายน 2564  - การดําเนินการซอมแซมหอพักนักศึกษา  อยูในระหวางการดําเนินการจัดจางของงานพัสดุ

มกราคม - กันยายน 2564  - การดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาที่พักบุคลากร  ดําเนินการประจําเดือน

ตุลาคม 2563 -

กันยายน 2564

 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการกองอาคารสถานที่  ดําเนินการประจําเดือน

ตุลาคม 2563 -

มกราคม 2564

 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันน้ําทวมวิทยาเขตปตตานี  ดําเนินการประจําเดือน

ตุลาคม 2563 -

สิงหาคม 2564

 - โครงการนวัตกรรมหนวยซอมบํารุงรักษา  ดําเนินการประจําเดือน

หนวยซอมบํารุงรักษา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

งานการเงินและบัญชี

ตุลาคม 2563  - จัดทํารายงานเงินรายไดไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ

สงกองคลัง

 มอ 201.2.1/63-976 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายไดไตรมาสที่ 4 ประจําป 2563  สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไดของสํานักงานวิทยาเขตปตตานี ไตร

มาสที่ 4 ประจําป 2563  สงกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

 สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองยุทธศาสตรฯ

 - จัดทําแผนการใชจายเงินรายไดของงานการเงินและบัญชี ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2563 สงกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

 ตามบันทึกขอความ มอ201.2/100 ลว 12 ต.ค.63

 - จัดทํางบทดลอง  จัดทําและเก็บในรูปแบบไฟลประจําเดือน เพื่อรอสง

รายไตรมาสใหกับกองคลัง

 - จัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือประจําเดือน สงหนวยตรวจสอบภายใน  มอ 201.2.1/63-946 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 - จัดทํารายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง  จัดเก็บในรูปไฟลและสงใหกับกองคลังทุกเดือน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว
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ระหวาง

ดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - จัดทํางบการเงินกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ประจําป 2563

เพื่อสงผูตรวจสอบบัญชี

 จัดทํารายงานงบการเงินประจําไตรมาสที่ 4 

ปงบประมาณ 2563 ใหแกกองคลังเพื่อจัดทํางบ

การเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ใหแกผูสอบ

บัญชีของมหาวิทยาลัยตอไป ตามหนังสือเลขที่ 

มอ 201.2.1/64-123 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

 - จัดทํารายงานการเงินกองทุนวิจัยใหกับกองบริหารวิชาการและวิจัย

วิทยาเขตปตตานี เพื่อจัดสงไปยังสํานักวิจัย

 สําเนารายงานงบการเงินที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 

ใหแกกองบริหารวิชาการและวิจัย

 - ดําเนินการแจง/จัดสงใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 1/2  เอกสารใบงวดที่ มอ 003.2/63-00173 ลว12พย63

 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน  รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

ประจําเดือนตุลาคม 2563 ตามหนังสือเลขที่ 

มอ 201.2.1/63-940 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ  ดําเนินการในเดือนถัดไปเนื่องจากเปนชวงสิ้นสุดป

งบประมาณเอกสารอยูระหวางการรอเบิกหักผลักสง

 - ดําเนินการจายเงินสวัสดิการโครงการกูยืมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร และ

โครงการ

กูยืมเงินเพื่อเสริมสรางสุขภาวะบุคลากร

  จายตามบันทึกขอความที่ มอ200/209 ลว7ตค63

 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 ประจําป 2564 (2 เดือน/ครั้ง)  ประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ครั้งที3่2(1/2564)
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ประชุมงานการเงินและบัญชี ครั้งที่1 ประจําป 2564 (3 เดือน/ครั้ง)  เลื่อนไปเดือนธันวาคม เนื่องจากสิ้นปงบประมาณ

และอยูระหวางการเปลี่ยนถายกระบวนการปฏิบัติงาน

โดยนําระบบMASมาใชในการเบิกจายเงินตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

 - จัดทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online และ Competency 

Online

ใหแลวเสร็จ

 ดําเนินการตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

พฤศจิกายน 2563  - จัดทํารายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางอีเมล

 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางอีเมล

 - จัดทํารายงานทะเบียคุม เงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางไลน

 - จัดทํางบทดลอง

 - จัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือประจําเดือน เพื่อสงหนวยตรวจสอบภายใน  มอ 201.2.1/63-1184 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน  รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามหนังสือเลขที่ 

มอ 201.2.1/63-1204 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ  หนังสือแจงหนี้เงินยืมทดรองจาย 

เลขที่ มอ 200/63-298 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563  - จัดทํารายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํางบทดลอง  งบการเงินรายไตรมาส  จัดเก็บในรูปไฟลและสงใหกับกองคลังทุกเดือน

 - จัดทํารายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางไลน

 - จัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือประจําเดือน เพื่อสงหนวยตรวจสอบภายใน  มอ 201.2.1/64-074 วันที่ 11 มกราคม 2564

 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน  รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

ประจําเดือนธันวาคม 2563 ตามหนังสือเลขที่ 

มอ 201.2.1/64-097 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ  หนังสือแจงหนี้เงินยืมทดรองจาย 

เลขที่ มอ 200/63-428,มอ 200/63-429,

มอ 200/63-430,มอ 200/63-431,

มอ 200/63-432 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2 ประจําป 2564  ประชุมวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ครั้งที3่1(4/2563)

 - ดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบเงินอุดหนุน ประจําไตรมาสที่ 1  ไมไดรับการจัดสรรในป 2564
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

มกราคม 2564  - จัดทํารายงานเงินรายไดไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อสงกองคลัง

 สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํางบทดลอง รายงานรับจายเงินรายไดไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2564 สงกองคลัง

 สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไดของสํานักงานวิทยาเขตปตตานี

ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสงกองยุทธศาสตรและ

พัฒนา

วิทยาเขตปตตานี

 สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองยุทธศาสตรฯ

 - จัดทํางบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวดสงกองคลัง  จัดเก็บในรูปไฟลและสงใหกับกองคลังทุกเดือน

 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน  มอ 201.2.1/64-341 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน  รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

ประจําเดือนมกราคม 2564 ตามหนังสือเลขที่ 

มอ 201.2.1/64-381 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ  หนังสือแจงหนี้เงินยืมทดรองจาย 

เลขที่ มอ 200/64-025,มอ 200/64-026,

มอ 200/64-027,มอ 200/64-028,

มอ 200/64-029,มอ 200/64-030,

มอ 200/64-031 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

 - จัดทําใบรับรองเงินไดของบุคลากรเพื่อชําระภาษีประจําป  จัดทําและรวบรวมสงใหคณะ/หนวยงานวันที่

1 มีนาคม 2564

 - ประชุมงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2 ประจําป 2564  เลื่อนไปประชุมวันที่ 3 มีนาคม 2564

กุมภาพันธ 2564  - จัดทํารายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง  สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํางบทดลอง, รายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง  จัดทําและเก็บในรูปแบบไฟลประจําเดือน เพื่อรอสง

รายไตรมาสใหกับกองคลัง

 - จัดทํางบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวดสงกองคลัง  สงเปนไฟลทางไลน

 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน  มอ 201.2.1/64-564 วันที่ 11 มีนาคม 2564

 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน  รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ตามหนังสือเลขที่ 

มอ 201.2.1/64-563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ 
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - จัดสงใบรับรองเงินไดใหแกบุคลากรทุกคณะ/หนวยงาน  จัดสงในวันที่ 1 มีนาคม 2564

 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 3 ประจําป 2564  ประชุมวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 ครั้งที3่0(3/2563)

ภาคพิเศษ

มีนาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง 

 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง 

 - จัดทํางบทดลอง  รายงานทะเบียนคุมประจํางวด จัดทํางบการเงินรายไตร

มาส

 สงเปนไฟลทางอีเมลใหกับกองคลัง

 - จัดทํางบการเงินรายไตรมาสเพื่อสงกองคลัง 

 - จัดทํารายงานแสดงยดเงินคงเหลือประจําเดือน สงหนวยตรวจสอบภายใน 

 - ดําเนินการแจง/จัดสงใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 2/2 

 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน  จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

ประจําเดือนมีนาคม ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ 

 - ดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบเงินอุดหนุน ประจําไตรมาสที่ 2 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตุลาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี

(New Employee Orientation)

 ดําเนินงานเรียบรอย                                    

บุคลากรที่บรรจุ/จางใหม เขารวมรอยละ 100
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

พฤศจิกายน  2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี

(New Employee Orientation)

 ดําเนินงานเรียบรอย                                    

บุคลากรที่บรรจุ/จางใหม เขารวมรอยละ 100

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

วิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินงานเรียบรอย (รับสมัคร)                        

มีผูสมัครเขารวมตามเปาหมายที่วางไว

ธันวาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี

(New Employee Orientation)

 ดําเนินงานเรียบรอย                                    

บุคลากรที่บรรจุ/จางใหม เขารวมรอยละ 100

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

วิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินงานเรียบรอย (ระยะที่ 1)                       

บุคลากรที่สมัครเขารวมโครงการ เขารวมรอยละ 100

 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงภาระงาน รอบครึ่งปแรก

(กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

 บุคลากรดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ขอตกลงภาระงาน (รอบครึ่งปแรก) เรียบรอย รอยละ

 100

 - ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะภาระงานที่สวนงานกําหนด (ประธาน)  ดําเนินการเรียบรอย ตามภาระงานที่สวนงานกําหนด

 รอยละ 100

 - ขาราชการและลูกจางประจํา จัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ครั้งที่ 2

(22 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564)

 ดําเนินการเรียบรอย รอยละ 100
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - โครงการบรรยายประกันสังคม และคัดกรองความเสี่ยง 

บุคลากรวิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินการเรียบรอย

 - โครงการออกแบบเพื่อยกระดับการบริการ (Services Design for Better

 Works&Marketing) สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเปนโครงการ 

Services Mind จากใจสูใจ สรางคุณคา สูงานบริการ

 ดําเนินการเรียบรอย จํานวน 4 รุน (ระหวางวันที่ 

30-31 มีนาคม 2564 และ 1-2 เมษายน 2564)

มกราคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี

(New Employee Orientation)

 ดําเนินงานเรียบรอย                              

บุคลากรที่บรรจุ/จางใหม เขารวมรอยละ 100

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

วิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินงานเรียบรอย (ระยะที่ 2)                  

บุคลากรที่สมัครเขารวมโครงการ เขารวมรอยละ 100

 - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

(ลูกจางประจํา/

พนักงานเงินรายไดที่มีตําแหนงเหมือนลูกจางประจํา และผูรับจางเหมาบริการ)

 ขออนุมัติเลื่อนโครงการ เนื่องจากสถานการณ 

covid-19 แพรระบาดในพื้นที่ตองการไปศึกษาดูงาน

 - โครงการตรวจสุขภาพประจําป  ดําเนินการเรียบรอย (ตามจํานวนผูสมัครเขารวม

โครงการตรวจสุขภาพประจําป)
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - โครงการประชุมและบรรยายดานการเจาหนาที่ (ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่

ทุกสวนงาน)



 - โครงการออกแบบเพื่อยกระดับการบริการ (Services Design for Better

 Works&Marketing) สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเปนโครงการ 

Services Mind จากใจสูใจ สรางคุณคา สูงานบริการ

 ดําเนินการเรียบรอย จํานวน 4 รุน (ระหวางวันที่ 

30-31 มีนาคม 2564 และ 1-2 เมษายน 2564)

กุมภาพันธ 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี

(New Employee Orientation)

 ดําเนินงานเรียบรอย                                    

บุคลากรที่บรรจุ/จางใหม เขารวมรอยละ 100

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการตรวจสุขภาพประจําป  ดําเนินการเรียบรอย (ตามจํานวนผูสมัครเขารวม

โครงการตรวจสุขภาพประจําป)
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - โครงการออกแบบเพื่อยกระดับการบริการ (Services Design for Better

 Works&Marketing) สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเปนโครงการ 

Services Mind จากใจสูใจ สรางคุณคา สูงานบริการ

 ดําเนินการเรียบรอย จํานวน 4 รุน (ระหวางวันที่ 

30-31 มีนาคม 2564 และ 1-2 เมษายน 2564)

มีนาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี

(New Employee Orientation)

 ดําเนินงานเรียบรอย                                    

บุคลากรที่บรรจุ/จางใหม เขารวมรอยละ 100

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

วิทยาเขตปตตานี

 ดําเนินงานเรียบรอย (ระยะที่ 3)                  

บุคลากรที่สมัครเขารวมโครงการ เขารวมรอยละ 100

 - โครงการใหคําแนะนําจากธนาคารตาง ๆ เรื่องสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยู

อาศัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ดําเนินการเรียบรอย

 - โครงการพัฒนาทักษะ  การแกปญหา และการตัดสินใจ (หัวหนางานสังกัด

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี)

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเปนโครงการ 

Services Mind จากใจสูใจ สรางคุณคา สูงานบริการ

 ดําเนินการเรียบรอย จํานวน 4 รุน (ระหวางวันที่ 

30-31 มีนาคม 2564 และ 1-2 เมษายน 2564)
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - โครงการออกแบบเพื่อยกระดับการบริการ (Services Design for Better

 Works&Marketing) สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเปนโครงการ 

Services Mind จากใจสูใจ สรางคุณคา สูงานบริการ

 ดําเนินการเรียบรอย จํานวน 4 รุน (ระหวางวันที่ 

30-31 มีนาคม 2564 และ 1-2 เมษายน 2564)

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิน

กันยายน 2563  - ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจําป 2564 และแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) พรอมกําหนดขอบเขตการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของ

 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of 

Reference : TOR) ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 50404/2563 ลง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

 - ประชุมคณะกรรมการราง TOR และผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพิจารณา

การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง

 1. ประชุมคณะกรรมการ TOR โดยมีผลสรุปตาม

รายงานขออนุมัติขอกําหนดรางขอบเขตของงาน 

(TOR) ตามบันทึกขอความที่ มอ 201.8/137 ลงวันที่

 30 กันยายน 2563
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

2. ประชุมคณะกรรมการ TOR เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายการครุภัณฑ ตามบันทึกขอความ ที่ 

มอ 201.5/193 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

 - จัดทําและการเปดเผยราคากลางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง  ตามบันทึกขอความที่ มอ 201.2.3/- ลงวันที่ 29 

ตุลาคม 2563

1. ตามบันทึกขอความที่ มอ 201.2.3/132 ลงวันที่ 

26 ตุลาคม 2563

2. ประกาศในระบบ e-gp เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2563

3. ประกาศบน web page มหาวิทยาลัย ในหัวขอ

ขาวการจัดซื้อจัดจาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  คําสั่งที่ 50535/2563  ลว.30 ก.ย.63

 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 75 (7/2563)  ประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2563

 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 76 (8/2563)  ประชุมวันที่ 10 กันยายน 2563

 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 35 (1/2563)  : คณะศิลปกรรมศาสตร เปน

เจาภาพ



 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 36 (2/2563)  : คณะรัฐศาสตร เปนเจาภาพ 

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 14 (4/2563)  ประชุมวันที่ 18 กันยายน 2563

 - จัดทําและประกาศแผนจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP 
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - จัดทําสัญญาเชารานคาและการประกอบกิจการที่สัญญาสิ้นสุดในรอบ 30 

กันยายน 2563

 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 64 ราย 

อยูระหวางดําเนินการจํานวน 6 ราย

 - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นงวดปงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานตรวจสอบพัสดุประจําป ณ วันที่ 30 กันยายน

 2563

ตุลาคม 2563  - จัดทําสัญญากอหนี้ผูกพันงบลงทุน/งบดําเนินงาน รายการคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางในทุกงบรายจายใหแลวเสร็จทุกรายการ

 ยังไมมีการดําเนินการจัดทําสัญญาในเดือนนี้

 - จัดทําสัญญาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาทั้งหมดแลวเสร็จ  สัญญาจาง จํานวน 131 ฉบับ (131 ราย)

 - จัดทําสัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟตหอพัก

 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

 - จัดทําสัญญาจางเหมาบริการบํารุกรักษาลิฟต

หอพัก 10 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 77 (9/2563)  เลื่อนการประชุมเปนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน ครั้งที่ 14 (1/2563)  รายงานการประชุมวันที่ 18 กันยายน 2563

 - รายงานผลการใชเงินรายไดวิทยาเขตปตตานี งบดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4

 จัดสงใหธุรการกองฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563  - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 37 (3/2563) 

 - จัดทําสัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟตและบํารุงรักษาตูสาขา

โทรศัพทใหแลวเสร็จ
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กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 78 (10/2563)  เลื่อนการประชุมเปนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 

(1/2564)

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 15 (5/2563)  เลื่อนการประชุมเปนวันที่ 7 ธันวาคม 2563 (5/2563)

ธันวาคม 2563   - จัดทําสัญญาจางกอสรางงานปรับปรุงทอเมน

ประปาเขาอาคาร วันที่ 15 มกราคม 2564

 - จัดทําสัญญาจางกอสรางงานปรับปรุงคูระบายน้ํา

ระยะที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2564

 - จัดทําสัญญาจางกอสรางงานปรับปรุงสนาม

ฟุตบอล (สนามที่ 1) วันที่ 5 มีนาคม 2564

 - จัดทําสัญญาจางกอสรางงานปรับปรุงระบบระบาย

น้ําเสีย วันที่ 2 มีนาคม 2564

 - จัดทําสัญญาซื้อขายครุภัณฑระบบสือประชา

สัมพันธอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด สัญญาเลขที่ 

วปน 144/2564 ลงงันที่ 14 มกราคม 2564

 - จัดทําสัญญาซื้อขายครุภัณฑหองเรียนอัตโนมัติ 

จํานวน 2 หอง สัญญาเลขที่ วปน 141/2564 ลงวันที่

 6 มกราคม 2564

 - ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและทําสัญญากอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ สําหรับ

รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดดําเนินการแลวมีปญหาในการ

จัดซื้อจัดจางหรืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและรายการที่ดินสิ่งกอสรางที่

ไดรับอนุมัติใหใชเงินเหลือจาย จากงบประมาณประจําป พ.ศ.2564

23



กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - จัดทําสัญญาซื้อขายครุภัณฑสํานักงานวิทยาเขต

ปตตานี จํานวน 3 รายการ สัญญาเลขที่ วปน 

142/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 79 (11/2563)  เลื่อนการประชุมเปนวันที่ 10 มีนาคม 2564 (2/2564)

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 16 (6/2563)  ยังไมมีการประชุมครั้งที่ 16 (6/2563) ในเดือนนี้

 - ประชุมรวมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอดการใช

งบประมาณ     งบดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 1



 - ประชุมเลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะทํางานโครงการตลาดนัด 

“หลาดหลังมอ”

 ประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

มกราคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 80 (1/2564) ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม 

TOR และปรับแผนใหสอดคลองกับขอเท็จจริง (ถาม)ี

 เลื่อนการประชุมเปนวันที่ 23 มีนาคม 2564 (3/2564)

 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 38 (1/2564) 

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 17 (1/2564)  ยังไมมีการประชุมครั้งที่ 17 (1/2564) ในเดือนนี้

 - รายงานผลการใชเงินรายไดวิทยาเขตปตตานี งบดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

 จัดสงใหธุรการกองฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

 - ประชุมคณะทํางานโครงการตลาดนัด “หลาดหลัง มอ”  ครั้งที่ 1 (1/2564)  ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

กุมภาพันธ 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 81 (2/2564) 

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 18 (2/2564)  ยังไมมีการประชุมครั้งที่ 18 (2/2564) ในเดือนนี้

 - ประชุมคณะทํางานโครงการตลาดนัด “หลาดหลัง มอ”  ครั้งที่ 2 (2/2564)  ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.30 น.

มีนาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 82 (3/2564) 

 - ประชุมรวมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอด

การใชงบประมาณงบดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 2



 ยังไมมีการเบิกจายเงินงบประมาณคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางในเดือนนี้

 เบิกจายรายการครุภัณฑระบบสื่อประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด ตามเอกสารเบิกจาย 

เลขที่ มอ 201.2.3/64-640231 ลงวันที่ 25 มีนาคม 

2564

 เบิกจายรายการครุภัณฑหองเรียนอัตโนมัติ จํานวน 2

 หอง ตามเอกสารเบิกจาย เลขที่ มอ 

201.2.3/64-640209 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

 - ดําเนินการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

สําหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงรายการ/ขอใชเงินเหลือจาย/ขอใชเงินสมทบ

รายการ/จัดซื้อเพิ่มเติม/แกไขปญหา
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 39 (2/2564) 

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 19 (3/2564) 
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กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี
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กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี

งานทะเบียนและรับนักศึกษา

19 ตุลาคม 2563  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

2 -15 พฤศจิกายน 2563  - วันสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

15 พฤศจิกายน 2563  - วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 1/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

16 พฤศจิกายน 2563  - วันปดภาคการศึกษาที่ 1/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

3 พฤศจิกายน 2563  - ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

30 พฤศจิกายน 2563  - วันเปดภาคการศึกษาและเขาชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

8 มีนาคม 2564  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

19 มีนาคม 2564  - วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

22 มีนาคม -

4 เมษายน 2564

 - วันสอบไล ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

4 เมษายน 2564  - วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป
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5 เมษายน 2564  - วันปดภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

23 มีนาคม 2564  - ประกาศตารางสอน ภาคฤดูรอน 2563  ดําเนินการแลวเสร็จตามชวงเวลา

19 เมษายน 2564  - วันเปดภาคและเขาชั้นเรียน ภาคฤดูรอน 2563 

31 พฤษภาคม 2564  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคฤดูรอน 2563 

4 มิถุนายน 2564  - วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน 2563 

7 -  9 มิถุนายน 2564  - วันสอบไล ภาคฤดูรอน 2563 

9 มิถุนายน 2564  - วันสุดทายของภาคฤดูรอน 2563 

10 มิถุนายน 2564  - วันปดภาคฤดูรอน 2563 

งานหลักสูตรและสงเสริมการเรียนรู

21 ตุลาคม 2563  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี  ถูกตอง ครบถวนตามวาระการประชุม

18 พฤศจิกายน 2563  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี  รายละเอียดดัง e-meeting "02 สนอ. 501 ประชุม

คณะกรรมการวิชาการ วข.ปน.

16 ธันวาคม 2563  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี  พิจารณาวาระโดยมติเวียน

20 มกราคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี  เปลี่ยนวันประชุมเปน 22 ม.ค.64

17 กุมภาพันธ 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี  ถูกตอง ครบถวนตามวาระการประชุม

กุมภาพันธ - มีนาคม 

2564

 - โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา

 อยูระหวางเคลียรงบประมาณ

ภาคฤดูรอนปการศึกษา 2563
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มีนาคม 2564  - โครงการตลาดนัดพบผูประกอบการ (PSU Pattani Job Fair)  อยูระหวางเคลียรงบประมาณ

17 มีนาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี  ถูกตอง ครบถวนตามวาระการประชุม

21 เมษายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

พฤษภาคม 2564  - โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ระดับวิทยาเขต 

19 พฤษภาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

16 มิถุนายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

21 กรกฎาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

18 สิงหาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

กันยายน - ธันวาคม 

2564

 - โครงการสรางความสัมพันธและพบปะสถานประกอบการที่ดําเนินงาน

สหกิจศึกษา



15 กันยายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

งานสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563  - โครงการวิจัยสัญจร  1.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ณ คณะรัฐศาสตร

2.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น ณ

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ คณะวิทยาการอิสลาม

4. วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

5.วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร

7. วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.

 ณ คณะศึกษาศาสตร

6.วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ผานทางระบบ Zoom โดยมีบุคลากรของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะพยาบาล

ศาสตร วิทยาเขตปตตานีเขารวม
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พฤศจิกายน 2563  - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  จัดกิจกรรมกรรมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ประจําวิทยาเขตปตตานี ใหแก คณาจารย 

บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผูชวยนักวิจัย โดย

จัดอบรมในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

ผานระบบซูมออนไลน ในวันพุธที่ 13 มกราคม 

2564 เวลา 08.30-16.30 น. โดยใชชวงเชาเปนการ

จัดอบรมใหความรู และชวงบายจะเปนการทํา

แบบทดสอบ และถามตอบ โดยทีมวิทยากร โดยมีผู

ผานการอบรมผานการทําแบบทดสอบและไดรับ

รับรอง จํานวน 30 คน (ซึ่งสามารถพิมพใบรับรอง

จากหนาเว็บไซต)
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 - ประชุม COP ดานวิจัย ครั้งที่ 1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

รวมกับผูบริหารที่ดูแลดานการวิจัยจากทุกคณะ

ประชุมหารือเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนเปาหมาย

ตัวชี้วัด (OKR) ดานการวิจัย ป 2563-2565 ที่

จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในวันพฤหัสบดีที่ 28 

มกราคม 2564 ตั้งแตเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ 

หองประชุมปตตานีภิรมย ชั้น 3 สํานักงานวิทยา

เขตปตตานี

มกราคม 2564 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564  งดดําเนินกิจกรรม

มีนาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ครั้งที่ 1/256  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขต

ปตตานี ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 

ณ หองประชุมปตตานีภิรมย ชั้น 3 สํานักงานวิทยา

เขตปตตานี

มิถุนายน 2564  - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  ยังไมถึงกําหนด

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ครั้งที่  ยังไมถึงกําหนด

13 - 14 กันยายน 2564  - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ RENPER  ยังไมถึงกําหนด

กันยายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ครั้งที่  ยังไมถึงกําหนด
32



กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

มกราคม 2564  - โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564  วิทยาเขตปตตานีเลื่อนการจัดเนื่องจากสถานการณ

โควิด-19

กุมภาพันธ 2564  - ประชุม COP ดานบริการวิชาการ 

กรกฎาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายดานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ยังไมถึงกําหนด

กันยายน 2564  -  ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564  ยังไมถึงกําหนด

หนวยวารสาร

วารสารสงขลานครินทร

ตลอดทั้งป 2564 เปดรับบทความเพื่อจัดทําตนฉบับวารสารสงขลานครินทรฯ และหา

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

 ดําเนินการเปดรับบทความตลอดทั้งป

รวมรวมและเตรียมตนฉบับและไฟลบทความจัดหนา Artwork และ

พิสูจนอักษร

พฤศจิกายน  2563 ตนฉบับเลมปที่ 26  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

มีนาคม 2564 ตนฉบับเลมปที่ 27  ฉบับที่ 1  (ม.ค.- เม.ย. 2564)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

กรกฎาคม 2564 ตนฉบับเลมปที่ 27  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ก.ค. 2564)

สงตนฉบับใหโรงพิมพดําเนินการตีพิมพรูปเลม

พฤศจิกายน  2563 ตนฉบับเลมปที่ 26  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  อยูในระหวางจัดทําตนฉบับและแปลสังเขป

มีนาคม 2564 ตนฉบับเลมปที่ 27  ฉบับที่ 1  (ม.ค.- เม.ย. 2564)  อยูในระหวางจัดทําตนฉบับและแปลสังเขป

กรกฎาคม 2564 ตนฉบับเลมปที่ 27  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ก.ค. 2564)
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กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

เผยแพรวารสารฉบับรูปเลมและฉบับออนไลน

ธันวาคม 2563 ตนฉบับเลมปที่ 26  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  อยูในระหวางตรวจพิสูจนอักษรและเผยแพร

ออนไลนบางเรื่อง

เมษายน 2564 ตนฉบับเลมปที่ 27  ฉบับที่ 1  (ม.ค.- เม.ย. 2564)  อยูในระหวางตรวจพิสูจนอักษรและเผยแพร

ออนไลนบางเรื่อง

สิงหาคม 2564 ตนฉบับเลมปที่ 27  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ก.ค. 2564)

ธันวาคม 2563 รวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณพิจารณา

บทความ

 ดําเนินการแลว

พฤศจิกายน 2563 รวบรวมดัชนีคําสําคัญ/ดัชนีชื่อเรื่อง/ดัชนีผูนิพนธ และประกาศเกียรติคุณ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตนฉบับวารสารสงขลานครินทรฯ ทั้ง 3 ฉบับ ในรอบ

ป 2563

 ดําเนินการระบุรายชื่อไวทายเลม

วารสารรูสมิแล

ติดตอ-ติดตาม-ตรวจสอบตนฉบับบทความจากผูเขียน, บรรณาธิการ 

และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวบรวมจัดทําตนฉบับ

สิงหาคม 2563 บทความที่จะตีพิมพในเลมปที่ 41  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

ธันวาคม 2563 บทความที่จะตีพิมพในเลมปที่ 42  ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2564)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

เมษายน 2564 บทความที่จะตีพิมพในเลมปที่ 42  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2564)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

รวบรวมและเตรียมตนฉบับและไฟลบทความจัดหนา Artwork และ
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กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

กันยายน 2563 ตนฉบับ เลมปที่ 41  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

มกราคม 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2564)  มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

พฤษภาคม 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2564) มีบทความครบพรอมจัดทําตนฉบับ

สงตนฉบับใหโรงพิมพตีพิมพ

พฤศจิกายน 2563 ตนฉบับ เลมปที่ 41  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  อยูในระหวางจัดทําตนฉบับและแปลสังเขป

กุมภาพันธ 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2564)  อยูในระหวางจัดทําตนฉบับและแปลสังเขป

มิถุนายน 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2564)

รวบรวมรายชื่อผูเขียน, ผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับเพื่อขออนุมัติเบิกจาย

คาสมนาคุณ

พฤศจิกายน 2563 ตนฉบับ เลมปที่ 41  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)

กุมภาพันธ 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2564)

มิถุนายน 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2564)

เผยแพรวารสารรูสมิแลฉบับรูปเลมและฉบับอิเล็กทรอนิกส

พฤศจิกายน 2563 ตนฉบับ เลมปที่ 41  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  อยูในระหวางตรวจพิสูจนอักษรและเผยแพร

ออนไลนบางเรื่อง

กุมภาพันธ 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2564)  อยูในระหวางตรวจพิสูจนอักษรและเผยแพร

ออนไลนบางเรื่อง

มิถุนายน 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2564)
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ขออนุมัติเบิกคาจางพิมพวารสารรูสมิแล

พฤศจิกายน 2563 ตนฉบับ เลมปที่ 41  ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563)  รอฉบับพิมพแลวเสร็จ

กุมภาพันธ 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2564)  รอฉบับพิมพแลวเสร็จ

มิถุนายน 2564 ตนฉบับ เลมปที่ 42  ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2564)

ตุลาคม 2563 รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน 

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

งานสนับสนุนและบริการเกี่ยวกับธุรการในภาพรวมของกองบริหารวิชาการ

และวิจัย
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กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี

ตุลาคม 2563  - โครงการผูบริหารพบผูแทนนักศึกษาชั้นป และผูนําองคกรกิจกรรม  งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดรวมกับสภานักศึกษา

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 โดยมีรายงานผลสรุป

ขอเสนอเขาที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตมอบหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของขับเคลื่อนในบางรายการแลว

 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 5-10 ตลอดปการศึกษา 2563

 - นักศึกษาหอพักยื่นลาออกจากหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - โครงการขยายเครือขายรักษสุขภาพ ม.อ.ปตตานี ครั้งที่ 1/2563  ดําเนินการเมื่อวันเสารที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 

08.00–16.00 น. ณ หอง 58101 เพื่อสรางแกนนําใน

การดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบขาง โดยให

กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ มีความตระหนัก 

และมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนใน

ดานตาง ๆ เชน ดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน ดาน

การใชยาอยางสมเหตุผล ดานการชวยฟนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน CPR ดานสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ

นักศึกษา และสามารถรวมดูแลชุมชนวิทยาเขต

ปตตานีได ผูเขารวม 300 คน ใชงบประมาณ 45,720

 บาท ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวม

โครงการ อยูในระดับ 4.5 ระดับมากที่สุด
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กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - โครงการเครือขายรักษสุขภาพ ม.อ.ปตตานี

กลุม "ปลูกรักปลุกรัก" ครั้งที่ 1/2563

 ดําเนินการเมื่อวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 

08.00-12.00 น. ณ หอง 58101 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ มีความตระหนัก

และสรางทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

และสามารถรวมดูแลสุขภาพจิตใหผูอื่นในชุมชนได 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถประเมินสุขภาวะสุขภาพจิต

เพื่อการคนหาและจัดการกับปญหาสุขภาพจิตของ

ตนเองได เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารใหคนใน

ชุมชนประเมินสุขภาวะสุขภาพจิตเพื่อการคนหาและ

จัดการกับปญหาสุขภาพจิตของตนเองไดอยาง

เหมาะสม เพื่อสรางใหนักศึกษามีจิตอาสารวมดูแล

ผูอื่น และสามารถชวยเฝาระวังปองกันภาวะปญหา

ดานสุขภาพจิตในชุมชนได เพื่อขยายเครือขายรักษ

สุขภาพ ม.อ.ปตตานี กลุม “ปลูกรักปลุกรัก”
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ซึ่งจะเปนเครือขายดานการดูแลสุขภาพจิตชุมชนใน

วิทยาเขตปตตานี อันจะเปนแกนหลักในการดูแล

สุขภาพจิตของคนในชุมชน สามารถใหการชวยเหลือ

ปฐมพยาบาลจิตใจในภาวะวิกฤตและ/หรือสงตอผูมี

ปญหาดานสุขภาพจิตใหพบกับผูเชี่ยวชาญตอไปอยาง

เทาทันปลอดภัย ผูเขารวม 300 คน ใชงบประมาณ 

15,180 บาท ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขา

รวมโครงการ อยูในระดับ 4.38 ระดับมากที่สุด

 - ตรวจแบบยืนยัน กยศ./กรอ. พรอมยืนยัน กยศ. กรอ. ผานระบบ

E-studentloan

 - ยื่นเอกสารผอนผันทหาร 2564  ดําเนินการรับคํารองขอผอนผันในระหวางวันที่ 19 

ต.ค-30 ธ.ค.64 มีจํานวนนักศึกษาที่ยื่นขอผอนผัน ป 

2564 จาก 13 จังหวัด รวมจํานวน 174 คน และคํา

รองลาชาจํานวน 7 คน

 - เบิกจาย คชจ. ทุนจัดสรร เดือนตุลาคม 2563  นักศึกษาทุนจัดสรร  รหัส 59  จํานวน 42 คน เปน

เงินจํานวน  1,470,900.- บาท
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

นักศึกษาทุนจัดสรร  รหัส 60  จํานวน 224 คน เปน

เงินจํานวน  784,000.- บาท

 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทุนการศึกษา ปการศึกษา 1/2563  นํานักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาโครงการพี่เพื่อนอง 

สนับสนุนโดยศิษยเกา  เขารับมอบทุนในที่ประชุม

คณะกรรมการวิทยาเขตปตตานี

 - ทุนคุณกาญจนา  สหะวิริยะ  จํานวน 1 ทุน 5,000

 บ.

 - ทุนคุณกอบชื่น  ช.สรพงษ จํานวน 1 ทุน 5,000 บ.

 - ทุนจากการประมูลภาพวาดสีน้ํามัน จํานวน 1 ทุน 

5,000 บ.

 - ทุนจากการประมูลภาพวาดสีน้ํามัน จํานวน 1 ทุน 

3,600 บ.

- ตรวจแบบยืนยัน กยศ./กรอ. พรอมยืนยัน กยศ. กรอ. ผานระบบ 

E-studentloen

 ตรวจสอบแบบยืนยัน กยศ. กรอ. 1/2563 ผานระบบ

 e-studentloen จํานวน 4,504 คน
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

- เบิกจายเงินทุนชวยเหลือคาอาหาร ปการศึกษา 1/2563  เบิกจายเงินทุนชวยเหลือคาอาหารสําหรับนักศึกษาที่

ไดรับทุน จํานวน 426 คน เปนเงิน 2,455,500 บาท

22 ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสรางจิตสาธารณะและมารยาททางสังคม 

27 ตุลาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีงานทํา 

29 ตุลาคม 2563 โครงการผลิตสื่อการเรียนรูมารยาททางสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

1 พฤศจิกายน 2563 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ใชงบประมาณทั้งหมด 

24,450 บาท และมีกลุมเปาหมายคือนักศึกษาชั้นปที่

 3-4 จํานวนทั้งหมด 120 คน

1 พฤศจิกายน 2563  - โครงการเดิน-วิ่งเสริมสรางสุขภาพ  ปรับเปลี่ยนชวงเวลาการดําเนินเนื่องจากสถานการณ

 COVID-19 กําหนดจัดตนปการศึกษา 2564

2 พฤศจิกายน 2563  - ตัดคาธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสรางจิตสาธารณะ

และ มารยาททางสังคม วันที่ 22, 27, และ 29 

ตุลาคม 2563 โดยใชงบประมาณทั้งหมด 5,400 บาท

 มีกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาทั้งหมด 1,500 คน
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - นักศึกษายื่นคํารอง ขออยูหอพัก ชวงปดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  ผานระบบหอพัก

17 พฤศจิกายน 2563  - ปดบริการหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2563  ดําเนินการตามกระบวนการเรียบรอยแลว

16-20 พฤศจิกายน 2563  - จองหอพักและชําระคาหอพัก  ดําเนินการตามกระบวนการเรียบรอยแลว

27 พฤศจิการยน 2563  - เปดบริการหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2563 และรับรายงานตัวนักศึกษา 

เขาหอพัก สําหรับการจองใหม ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 ดําเนินการตามกระบวนการเรียบรอยแลว

 - โครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนาโรงอาหาร

1-30 พฤศจิกายน 2563  - ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย  ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย 1/2563 

จํานวน 4,504 คน จํานวนเงิน 57,387,100 บาท

นักศึกษาทุนจัดสรร  รหัส 59  จํานวน 42 คน เปน

เงินจํานวน  1,470,900.- บาท

นักศึกษาทุนจัดสรร  รหัส 60  จํานวน 224 คน เปน

เงินจํานวน  784,000.- บาท

ทุนการศึกษาหอการคาอเมริกันในประเทศไทย  

จํานวน 3 คน  เปนเงิน 75,000.-บาท

ทุนเฉลิมราชกุมารีภาคเรียนที่ 1/63 จํานวน 1 คน  

เปนเงิน 27,500.- บาท

 - เบิกจาย คชจ เดือนพฤศจิกายน 2563 

 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทุนทั่วไป 
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

1 ธันวาคม 2563  - โครงการสานสัมพันธองคกรกิจกรรมนักศึกษา  จัดใหกับองคกรกิจกรรมนักศึกษา 2564     ชวงเปด

ปการศึกษา 2564

นักศึกษาทุนจัดสรร  รหัส 59  จํานวน 42 คน เปน

เงินจํานวน  1,470,900.- บาท

นักศึกษาทุนจัดสรร  รหัส 60  จํานวน 224 คน เปน

เงินจํานวน  784,000.- บาท

 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทุนทั่วไป  ทุนการศึกษาหอการคาอเมริกันในประเทศไทย  

จํานวน 3 คน  เปนเงิน 75,000.-บาท

 - เปดรับสมัคร/สัมภาษณ /ประกาศทุนการศึกษา  จัดทําประกาศรับสมัคร/สัมภาษณ/ประกาศผลการ

จัดสรรทุนการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563

9 ธันวาคม 2563 โครงการ Global Entrepreneurship Journey Workshop  เสนทางสู

ทักษะผูประกอบการสากล

 โครงการ Global Entrepreneurship Journey 

Workshop ทักษะผูประกอบการสากล วันที่ 9 

ธันวาคม 2563  โดยใชงบประมาณทั้งหมด 42,000 

บาท  และมีกลุมเปาหมายคือนักศึกษาชั้นปที่ 3-4 

จํานวน 350 คน

 - เบิกจาย คชจ.ทุนจัดสรร เดือนธันวาคมน 2563 
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

16 ธันวาคม 2564 โครงการประดิษฐดวยจิตกตัญู  โครงการประดิษฐดวยจิตกตัญู วันที่ 16 ธันวาคม 

2563  โดยใชจายทั้งหมด 5,000 บาท กลุมเปาหมาย

เปนนักศึกษาทุน จํานวนทั้งหมด 200 คน

20 ธันวาคม 2563  - วันสุดทายของการชําระคาหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ดําเนินการตามกระบวนการ พรอมติดตามนักศึกษา

1 มกราคม 2564  - ฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3-5  ฝกแบบออนไลน ป 1-3 วันที่ 1 ก.พ.64          ฝก

ภาคสนามแบบออนไลนชั้นปที่ 1-5 เมษายน 64

 - คืนคาประกันความเสียหายหอพัก

 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนจัดสรร ภาคเรียนที่ 2/2563  ดําเนินการนํารายชื่อนักศึกษาที่ผลการเรียนผาน

เกณฑตามกําหนด เขาสูระบบยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563

 - ยื่นยันสิทธิการรับทุนจัดสรร ภาคการศึกษาที่ 2/2563  นักศึกษายืนยันสิทธิ์ การรับทุนจัดสรร ประจําภาค

เรียนที่ 2/2563 เรียบรอยแลว

 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทํางาน 2/2563  จัดทําประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทุน

ทํางาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2563

 - ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวนักศึษาทุนทํางาน 2/2563  นักศึกษายืนยันสิทธิ์ รายงานตัวและปฏิบัติงานในชวง

วันเวลาที่กําหนด
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

1 กุมภาพันธ 2564  - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมเทคนิคการเปนพิธีกร  อบรมเทคนิคการเปนพิธีกรยังไมไดดําเนินการมีการ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรม (หลักสูตรหองเรียนอาชีพ) ใน

รูปแบบออนไลน ชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 64

 - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมทักษะผูประกอบการโครงการ Global 

Entrepreneurship Journey Worksho  เสนทางสูทักษะผูประกอบการ

 โครงการ Global Entrepreneurship Journey 

Workshop เสนทางสูทักษะผูประกอบการ 

ดําเนินการแลว โดยใชงบประมาณทั้งหมด 42,000 

บาท และมีกลุมเปาหมายคือนักศึกษาชั้นปที่ 3-4 

จํานวน 350 คน

1 กุมภาพันธ 2564  - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมเทคนิคการเปนพิธีกร

 - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมทักษะผูประกอบการ

 - โครงการผูบริหารพบผูแทนนักศึกษาชั้นป และผูนําองคกรกิจกรรม  สถานการณ Covid-19 กําหนดจัดอีกครั้งตนป

การศึกษา 2564

1 มีนาคม 2564  - โครงการคัดเลือกผูนํานักศึกษาดีเดน  อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียด

คุณสมบัติและการรับสมัคร เมษายน 64

 - โครงการมอบเกียรติบัตรและงานเลี้ยงขอบคุณแกผูนํากิจกรรมนักศึกษา  อยูระหวางการรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํา

เกียรติบัตรใหกับผูนํานักศึกษา กําหนดสงมอบตนป

ึ  
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ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ยื่นเอกสารขอแตงตั้งยศวาที่รอยตรี  รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564     รอบที่ 2

 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

 - โคงการสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล สําหรับนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากร

 อยูระหวางการดําเนินการ ดังนี้ 1. ประสานงานทั้ง 3 

โรงเรียน เนื่องจากในปการศึกษา 2564 มีการ

เปลี่ยนแปลงของวันเปดภาคเรียน ซึ่งจะสงผลตอการ

คุมครอง 2. ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน ป

การศึกษา 2563 เพื่อนําเสนอในที่ประชุมทีมบริหาร

วิทยาเขตเรียบรอยแลว

 - จัดทําใบสงแบบยืนยัน กยศ. กรอ.  จัดทําใบนําสงแบบยืนยัน กยศ. กรอ. 2/2563 สง

ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม จํานวน 4,504 คน

 - ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย  ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย 2/2563 

จํานวน 4,504 คน จํานวนเงิน 57,387,100 บาท

 - นักศึกษาสํารวจความเสียหายหอพัก แจงผานระบบตรวจสอบครุภัณฑ

หอพัก

11 มีนาคม 2564 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ป 2563  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ป 2563 (รูปแบบ 

insite กับ online)วันที่ 11 มีนาคม 2564
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

12 มีนาคม  2564 กิจกรรม Job Fair  โดยใชงบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท และมี

กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวนทั้งหมด 

1,500 คน

12 มีนาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อสงเสริมการมีงานทํา  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อ

สงเสริม การมีงานทํา วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ คู

ลแคมปง รีสอรท  จังหวัดยะลา โดยใชงบประมาณ

ทั้งหมด 17,400 บาท  และมีจํานวนผูเขาอบรม

ทั้งหมด 11 คน

1 เมษายน 2564  - ปดหอพักภาคการศึกษา  ดําเนินการจัดทําแผนการซอมบํารุงหอพักพรอม

ประสานงานเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไปเรียบรอย

แลว

 - จองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2563  ดําเนินการจัดเตรียมระบบการจองตามเงื่อนไข

ประกาศฯเรียบรอยแลว

 - เปดบริการหอพักภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563  จัดเตรียมระบบรับรายงานตัวและหองพักสําหรับ

ใหบริการเรียบรอยแลว
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2564  1.จัดสงนักศึกษาเขาประกวด นักศึกษตนแบบจิต

อาสา กยศ. จํานวน 8 ราย ศิษยเกา ตนแบบกยศ.

จํานวน 1 ราย และสถานศึกษาตนแบบกยศ. 

ประจําปการศึกษา 2564

2.รวมกับศูนยศิษยเกาสัมพันธ จัดกิจกรรม Give Gift

 3rd   โดยรับบริจาคสิ่งของ นําสิ่งของไปจําหนายใน

ราคา 14 บาท และ 41 บาท เพื่อรวบรวมเงินนําไป

ซื้อสิ่งของและอาหารใหกับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต

3.รวมกับศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษใน

การจัดกิจกรรม Give Gift 3rd สงมอบความสุขผาน

ของขวัญ   อาหารกลางวัน และทํากิจกรรมสันทนา

การใหกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบือดองพัฒนา อ.รามัน จ.ยะลา

 จํานวน 3 วัน
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

4.ขับเคลื่อนโครงการ เทอมละบาทตอชีวิตเพื่อน

มนุษย โดยใหนักศึกษาบริจาคเงินคนละ 1 บาท/

เทอม ในขั้นตอนการเซ็นแบบยืนยัน กยศ. กรอ. เพื่อ

รวบรวมเงินนําไปชวยเหลือนักศึกษา/ศิษยเกา มอ.

ปตตานีที่ไดรับความเดือดรอน เชน   น้ําทวม ประสบ

อุบัติเหตุ ไฟไหม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต ตอไปได 

สรุปยอดเงินบริจาคภาคการศึกษาที่ 2/2563    

จํานวนนักศึกษาเงินกู กยศ. กรอ. 4,504 คน ไดรับ

เงินบริจาค 5,827 บาท

5.จัดตั้ง"แกนนํานักศึกษา กยศ มอปตตานีสัมพันธ

สรางสรรคเพื่อสวนรวม" จํานวน 50 คน เพื่อจัดตั้ง

กลุมแกนนํานักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิต

อาสา และขับเคลื่อนโครงการ"เทอมละบาทตอชีวิต

เพื่อนมนุษย"
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

6.รวมกับศูนยอาสาสมัคร ม.อ.วิทยาเขตปตตานี ใน

การนํานักศึกษาจิตอาสา กยศ. จํานวน 30 คน มอบ

ถุงยังชีพใหกับ   ผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.จะแนะ 

อ.ระแงะ อ.เจาะไอรอง อ.สายบุรี อ.รือเสาะ จ.

นราธิวาส

7.นํานักศึกษาจิตอาสาและบุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา จํานวน 53 คน เขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ

แหงชาติ โดยมีกิจกรรมพิธีเปด ณ ลานวัฒนธรรม 

และกิจกรรมจิตอาสา  ทําความสะอาดพื้นที่เก็บขยะ

 ณ ถนนหลังมอ.
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

8.นํานักศึกษาจิตอาสาและบุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา จํานวน 52 คน ตอนรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เนื่องจากเสด็จพระราชดําเนิน

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดปตตานี ณ 

ลานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปตตานี

9.นํานักศึกษาจิตอาสาและบุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา จํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรม "รักษอา

เนาะรู รักษอาเนาะซูงา" โดยความรวมมือจาก

เทศบาลเมืองปตตานี กศน.ปตตานี มอ.ปตตานี และ

ชุมชนอาเนาะรู รวมกันเก็บขยะและพัฒนาคลองอา

เนาะซูงา และรวมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อขอขมา

และขอบคุณคลอง
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

10.นํานักศึกษาจิตอาสา กยศ. กรอ. และบุคลากร

กองพัฒนานักศึกษา จํานวน 48 คน เขารวมโครงการ

เก็บฝน ปนรัก ดํานาขาวเพื่อนอง (Rise for 

Children) เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบานพอบิด ณ

 บานไร ต.ปาชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรม

บรรยายใหความรูและดํานา

1-30 พฤษภาคม 2564  - เปดจองหอพักสําหรับนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1-5 ปการศึกษา 2564  แบงเปน 3 รอบ ดังนี้ (1) 13 - 17 พฤษภาคม 64 (2)

 26-29 พฤษภาคม 64 (3) 5-8 มิถุนายน 64

11 มิถุนายน 2564  - ปดหอพักภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563  ดําเนินการหลังจากนักศึกษาใหมปการศึกษา 2564 

จองหอพักเรียบรอยแลว
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

งานงบประมาณ

ตุลาคม -

ธันวาคม 2563

1. จัดทํา ติดตาม แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

   - จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 สํานักงานวิทยาเขตปตตานี (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1 ป)

 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยประสานงาน 

ติดตาม รวมกับงานพัสดุเพื่อดําเนินการจัดทํา

    - ประสานงาน ติดตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสวนงาน/หนวยงาน

 ประสานงาน ติดตาม การจัดทําแผนของ

หนวยงานในวิทยาเขตปตตานี เพื่อแขวนใน

ระบบ rb.gy/dabxzm แผนป 64 เรียบรอย

แลว

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม -

ธันวาคม 2563

2. จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 สงมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวตามหนังสือที่ 

1.มอ 201.5/035 ลว. 19 ส.ค.63 สง

รายละเอียดคําขอคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1 ป

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.มอ 200/227 ลว. 7 ต.ค.63 สงรายละเอียด

คําขอครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

3.มอ 200/63-302 ลว. 5 พ.ย.63 สงคําขอ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

4.มอ 201.5/63-114 ลว. 12 พ.ย.2563 สง

รายละเอียดคําขอสิ่งกอสรางผูกพันใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

   - จัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และเชิงพื้นที่ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ไดดําเนินการจัดสงเอกสารเรียบรอยแลว เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เฟส 2

2. คําขอแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงาน/

โครงการ (สําคัญ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตามหนังสือ อว 68200/1130, อว 

68200/1131 และ อว 68200/1132 ลว. 22

ธ.ค. 63,

3. งบกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

                    ฯลฯ
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

3. ติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

และงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของวิทยาเขตปตตานี เสนอทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี

และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตปตตานี เพื่อทราบ

 มีการรายงานงบลงทุนที่ไดรับจัดสรร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เขาที่ประชุมทีม

บริหารวิทยาเขตปตตานี วาระแจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 5.5 และมีการติดตามผลการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2564 เพื่อนําเขาในระบบ rb.gy/dabxzm 

ผลป 64 และประสานใน Cop พัสดุเพื่อ

ติดตามผลการใชจายเปนประจําทุกเดือน มี

หนังสือเรงรัดการเบิกจายงบประมาณไปยัง

สวนงานที่เกี่ยวของ ตามหนังสือที่ มอ 

201.5/64-039 ลว.24 ก.พ.64 และคาดวาจะ

นําเสนอผลการใชจายงบลงทุนเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตปตตานีใน

คราวตอไป
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ธันวาคม 2563 - 

กรกฎาคม 2564

4. จัดทําคําขอและแผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 อยูระหวางจัดทําเอกสารเสนอวาระเขาที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยา

เขตปตตานี (นัดพิเศษ) เพื่อพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานวิทยาเขต

ปตตานี โดยกําหนดประชุมวันที่ 8-9 เมษายน

 2564

มิถุนายน -

ธันวาคม 2564

5. จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

  - จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 ยังไมถึงรอบการจัดทํา

   - จัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และเชิงพื้นที่ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ยังไมถึงรอบการจัดทํา

กรกฎาคม - 

กันยายน 2564

6. ประสานงาน จัดทํา ติดตามคําของบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ยังไมถึงรอบการจัดทํา

กันยายน -

ตุลาคม 2564

7. จัดทํา ติดตาม แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565

 ยังไมถึงรอบการจัดทํา
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

   - จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1 ป

งบเงินอุดหนุน)

 ยังไมถึงรอบการจัดทํา จะดําเนินการจัดทํา

ชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - ติดตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของสวนงาน/หนวยงาน

 ยังไมถึงรอบการติดตาม จะดําเนินการติดตาม

แผนการจัดทําชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

งานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 – 

ธันวาคม 2564

 - ทบทวน จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานของแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2565)

 1. ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงาน/

โครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 50059/2564

 สั่ง ณ วันที่ 3 ก.พ.64

2. ไดดําเนินการปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี ประจําป พ.ศ.2564-2565 เมื่อวันที่ 

18 ก.พ.64 เพื่อดําเนินการเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ครั้งที่ 3 

(2/2564) วันที่ 23 ก.พ.64

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

วิทยาเขตปตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4 

(3/2564) เมื่อวันที่ 9 ม.ีค.64 มีมติใหปรับแก

วิสัยทัศนวิทยาเขตปตตานีใหสอดคลอง

กับวัสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

4. ไดมีการดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา 

ม.อ.ปตตานี เมื่อวันที่ 14 และ 16 ม.ีค.64 ใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ

บริหารงานตามเกณฑการประเมิน EdPEx 

ระดับวิทยาเขต" และดําเนินการทบทวนอีก 2

 ครั้ง ในวันที่ 4 และ 18 เม.ย.64
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 – 

ธันวาคม 2564

 - การขอเสนอขอจัดตั้งสวนงานใหม/หนวยงานใหมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หรือตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

 1. ประสานงาน เพื่อดําเนินการตามประกาศ 

มอ 228/2563 เรื่อง การแบงโครงสราง

หนวยงานภายในของสวนงานประเภท

นโยบายและบริหารของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563 

(ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ค. 63) 

2. ประสานงาน เพื่อดําเนินการตามประกาศ 

มอ 247/2563 การแบงโครงสรางหนวยงาน

ภายในของสวนงานประเภทวิชาการของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563 

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 63) 

3. ประสานงานกรณี คณะศิลปกรรมศาสตร 

ขอเพิ่มหนวยงานภายในของกลุมงานวิชาการ

 คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ตอเนื่อง) 

ตามหนังสือที่ มอ 207.1.07/006 ลว 20 ต.ค.

63 เรื่อง การเพิ่มหนวยงานภายในสวนงาน

ของคณะศิลปกรรมศาสตร
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อยู
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ดําเนินงาน
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การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศ

ตุลาคม 2563 – 

ธันวาคม 2564

 - จัดทําขอมูลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี/สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

 1. ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการบริหาร

ความเสี่ยงองคกร วิทยาเขตปตตานี ตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 

50440/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 ส.ค. 63

2. มีการประชุมคณะกรรมการการบริหาร

ความเสี่ยงองคกร วิทยาเขตปตตานี 3 ครั้ง

  - ครั้งที่ 1 (1/2563) เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63

  - ครั้งที่ 2 (2/2563) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63

  - ครั้งที่ 3 (1/2564) เมื่อวันที 6 ม.ค. 64
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ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

3. ไดประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบและ

จัดทําขอมูลรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามแบบ 

ปค.5 สงมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ตาม

บันทึกขอความ ที่ มอ 200/274 ลงวันที่ 22 

ต.ค. 63

4. ไดประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับคณะ/สวนงาน ตามแบบ ปค.4 ปค.5 

และแบบติดตาม ปค.5 สงมหาวิทยาลัย

เรียบรอยแลว ตามบันทึกขอความ ที่ มอ 

200/279 ลงวันที่ 27 ต.ค. 63 และบันทึก

ขอความ ที่ มอ 200/63-287 ลงวันที่ 30 ต.ค.

 63
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ดําเนินงาน
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อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได
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การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

5. ไดประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคณะ/สวนงาน

 ตามแบบฟอรม RA,RM และตารางเกณฑฯ 

สงมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ตามบันทึก

ขอความ ที่ มอ 200/64-080 ลงวันที่ 17 ก.พ.

 64

6. ไดประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 

ตามแบบฟอรม RA และ RM สงมหาวิทยาลัย

เรียบรอยแลว ตามบันทึกขอความ ที่ มอ 

200/64-092 ลงวันที่ 25 ก.พ. 64
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 – 

พฤศจิกายน 2564

 - จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี

(ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2563)

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานทีมบริหาร

วิทยาเขตปตตานี (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 

2561 - 31 พฤษภาคม 2563) เรียบรอยแลว 

โดยนําเสนอผูบริหาร ผานระบบ E-mail เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18:45 น. เพื่อ

พิจารณา เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานทีม

บริหารวิทยาเขตปตตานี (รอบการดําเนินงาน

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 

2563)

มิถุนายน 2564 – 

กรกฎาคม 2564

 - จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี

(ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)



กรกฎาคม 2564  - ทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน

ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 ครั้งที่ 1



กันยายน 2564  - จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประจําป พ.ศ. 2565



ตุลาคม 2564  - จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

ประจําป พ.ศ. 2565
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ตุลาคม 2563  - รายงานการควบคุมภายในประจําป 2564 รอบที่ 1/2564  สงมหาวิทยาลัยตามหนังสือที่ มอ 

200/64-092 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

ตุลาคม - 

พฤศจิกายน 2563

 - วิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563  เผยแพรบนเว็บไซตกองยุทธศาสตรและพัฒนา

  ตาม Url: 

https://anyflip.com/jfhvi/bdje/?fbclid=I

wAR2kpUBdK3FVMijOBqkVhfATDLO-

svaKTE16ROs4LnvwFl5_bWdp1lFPmRI

ธันวาคม 2563  - วิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลาและคาใชจายตอหัวนักศึกษา ประจําป 2563  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง/โอนยายขอมูล

ระบบฐานขอมูลนักศึกษา และขอมูลนักศึกษา

เต็มเวลา ทําใหไมสามารถดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลตามที่กําหนด เลื่อนมา

วิเคราะหระหวางพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

มกราคม 2564  - วิเคราะหคาตอบแทนผูชวยสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  แจงผลการวิเคราะหใหคณะเพื่อดําเนินการ

เบิกจาย ตามหนังสือที่ มอ 201.5/64-005 

และ มอ 201.5/64-006 ลงวันที่ 14 มกราคม

 2564
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

มกราคม - 

กุมภาพันธ 2564

 - สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2562  เผยแพรบนเว็บไซตกองยุทธศาสตรและพัฒนา

 งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ตาม 
Url: http://planning.pn.psu.ac.th/newweb/index.php

มีนาคม - 

พฤษภาคม 2564

 - รายงานประจําป  ดําเนินการรวบรวมขอมูลครบถวนแลว และ

กําลังดําเนินการวิเคราะห/สรุปเนื้อหา เพื่อ

จัดทํารายงานตามประเด็นของภารกิจที่

กําหนด กําหนดแลวเสร็จ พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564  - รายงานการควบคุมภายในประจําป 2/2564 

พฤษภาคม 2564  - วิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต วิทยาเขตปตตานี

ประจําปการศึกษา 2562



มิถุนายน - 

กรกฎาคม 2564

 - ภาระงานใหมที่คณะจะดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2565 - 2566 

สิงหาคม 2564  - วิเคราะหคาตอบแทนผูชวยสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

สิงหาคม 2564  - ประเมินความพึงพอของผูใชบริการกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขต

ปตตานี ประจําป พ.ศ. 2564
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กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน2564

 - โครงการวิจัยสถาบัน/ปรับปรุงเว็บไซต/รายงานเชิงวิเคราะห  จัดทํารายงานการวิเคราะห แนวโนม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี รุนปการศึกษา 2552-2561 อยูใน

ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิเคราะห
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งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม

วันอังคารที่ 2 ของเดือน  - ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี  ดําเนินการจัดประชุมทุกเดือน

วันอังคารสุดทายของเดือน  - ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตปตตานี  ดําเนินการจัดประชุมทุกเดือน

13 ตุลาคม 2563  - วันคลายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

 เขารวมพิธีกับจังหวัดปตตานี

23 ตุลาคม 2563  - วันปยมหาราช  เขารวมพิธีกับจังหวัดปตตานี

31 ตุลาคม 2563  - วันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12) 

เดือนพฤศจิกายน 2563

หลังวันออกพรรษาแลว 

1 เดือน

 - กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบรอยแลว ณ วัดโคกหญา

คา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563  - วันรูสะมิแล  ไดจัดกิจกรรมเรียบรอยแลว

5 ธันวาคม 2563  - วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เขารวมพิธีกับจังหวัดปตตานี

8 ธันวาคม 2563  - วันวีรไทย  เขารวมพิธี ณ คายอิงคยุทธบริหาร

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

31 ธันวาคม 2563  - วันสิ้นป 

1 มกราคม 2564  - วันขึ้นปใหม 

9 มกราคม 2564  - วันเด็กแหงชาติ 

3 กุมภาพันธ 2564  - วันทหารผานศึก  เขารวมพิธี ณ คายอิงคยุทธบริหาร

26 กุมภาพันธ 2564  - วันมาฆบูชา  เขารวมกิจกรรม ณ วัดตานีนรสโมสร

13 มีนาคม 2564  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย  ไมไดดําเนินการเนื่องจากยังอยูในชวงสถานการณโรค

โควิด-19 (รอบสอง)

31 มีนาคม 2564  - วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไดเขารวมกิจกรรมกับจังหวัดปตตานี
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งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม

       

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

พฤจิกายน 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

กุมภาพันธ 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

มิถุนายน 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

กันยายน 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

พฤจิกายน 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   การประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี 

  * เดือนตุลาคม 2563 กําหนดประชุมวันพุธที่ 14 ต.ค. 63 เนื่องจากวันอังคารที่ 13 ต.ค. 63 เปนวันหยุดวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  * เดือนเมษายน 2564  กําหนดประชุมวันอังคารที่ 20 เม.ย. 63 เนื่องจากวันอังคารที่ 13 เม.ย. 63 เปนวันหยุดสงกรานต

ปฏิทินการประชุม  ประจําป 2564

   ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี (วันอังคารที่ 2 ของเดือน)  ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตปตตานี  (วันอังคารสุดทายของเดือน)

เดือน/ป
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ศูนยกฎหมาย วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ศูนยกฎหมาย วิทยาเขตปตตานี

ตุลาคม 2563  - “นิติกรสัญจร" คณะศึกษาศาสตร  จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563                      

   พฤศจิกายน 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2563                

ณ หองมะยม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ธันวาคม 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีติดภารกิจ                  

่มกราคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะรัฐศาสตร  จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564                    

ณ หองประชุมศรีตานี คณะรัฐศาสตร

กุมภาพันธ 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการสื่อสาร  จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564                  

   ่มีนาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะศิลปกรรมศาสตร  จัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564                 

ณ หองประชุมชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร

***หมายเหต ุดําเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องกฎหมาย ทั้งในเรื่องวินัย จรรยาบรรณ การอุทธรณและรองทุกข และตอบขอหารือใหแกบุคลากร

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนยกฎหมาย วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ตุลาคม 2563  - ดําเนินงานดานงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําขอ ขอใช 

และรายงานการใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 

2564

 - ดําเนินงานดานแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 1  ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 - เปดอบรมภาษา 4 หลักสูตร  เปดอบรมหลักสูตร 1. English Conversation 2. PSU-TEP

 Preparation 3. CU-TEP Preparation 4. TOEIC 

Preparation

 - ประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยภาษาผานสื่อ  ประชาสัมพันธศูนยผานชองทาง ดังนี้ 1. รายการวิทยุ 

Morning Ride 2. FB:Language Center PSU Pattani 3. 

อีเมล

 - เปดใหบริการ Publication Clinic สําหรับบุคลากร/นักศึกษา 

วิทยาเขตปตตานี และ Editing Service แปลภาษา และเชาหอง 

 มีผูใชบริการตามลําดับ ดังนี้ 1. Publication Clinic 2. 

Editing Service 3. แปลเอกสาร

พฤศจิกายน 2563  - เปดอบรมภาษา 2 หลักสูตร  เปดอบรมหลักสูตร 2. PSU-TEP Preparation 3. CU-TEP 

Preparation

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง  ติดสถานการณ COVID-19

 - จัดกิจกรรม ศูนยภาษา Site Visit ประชาสัมพันธศูนยภาษา

ไปยังหนวยงานภายนอก

 ไปประชาสัมพันธ ณ โรงเรียนระดับมัธยม

ธันวาคม 2563  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 2  ประชุมบุคลากรศูนยภาษาครั้งที่ 2

 - รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1  รายงานผลการดําเนินงานในการปรชุม ครั้งที่ 2

 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง  ติดสถานการณ COVID-19

 - Update ขอมูลประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ**  ประชาสัมพันธศูนยผานชองทาง ดังนี้ 1. รายการวิทยุ 

Morning Ride 2. FB:Language Center PSU Pattani 3. 

อีเมล

มกราคม 2564  - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง  ติดสถานการณ COVID-19

 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาตางประเทศ (ภาษามลายู) ครั้งที่ 1  ติดสถานการณ COVID-19

 - จัดกิจกรรม ศูนยภาษา Site Visit ประชาสัมพันธศูนยภาษา

ไปยังหนวยงานภายนอก

 ไปประชาสัมพันธ ณ โรงพยาบาลสิโรรส ปตตานี

กุมภาพันธ 2564  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 3  ประชุมบุคลากรศูนยภาษาครั้งที่ 3

 - เปดอบรมภาษา 4 หลักสูตร  เปดอบรมหลักสูตร 1. English Conversation 2. IELTS 

Preparation

 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง  ติดสถานการณ COVID-19 เตรียมจัดทํารูปแบบใหมในการ

แนะแนว
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ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

 - จัดกิจกรรม ศูนยภาษา Site Visit ประชาสัมพันธศูนยภาษา

ไปยังหนวยงานภายนอก

 ไปประชาสัมพันธ ณ สํานักงานสวัดิการแรงงาน จังหวัด

ปตตานี

มีนาคม 2564  - รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2  เพื่อนําเสนอในที่ประชุม

 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาตางประเทศ (มลายู) ครั้งที่ 1  ติดสถานการณ COVID-19

 - ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยภาษาไปยังหนวยงานภายนอก 

(Site Visit)

 ติดสถานการณ COVID-19

หมายเหตุ

1*. บริการ Publication Clinic สําหรับบุคลากรและนักศึกษา วิทยา

เขตปตตานี Editing Service แปลภาษา และเชาหอง ทุกเดือน

2**. Update ขอมูลประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทุกเดือน
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ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี




   กันยายน 2563 

   1-29 ตุลาคม 2563

   30 ตุลาคม 2563

   7 พฤศจิกายน 2563

โครงการฟุตซอลลูกศรีตรังคืนถิ่น ครั้งที่ 3

    - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ 

    - รับสมัครนักฟุตซอล

    - จับฉลากเพื่อแบงสาย 

    - จัดโครงการ/การแขงขัน

 ศิษยเกา ผูบริหาร คณาจารย เขารวมกิจกรรม จํานวน 

200 คน ซึ่งทําใหศิษยเกาไดระลึกถึง ติดตอสื่อสาร และ

รวมทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จากการจัด

กิจกรรมศูนยฯ ไดรับเงินและนําสงเปนรายไดวิทยาเขต

ปตตานี ทั้งสิ้น 14,500 บาท

1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 

2564

โครงการศรีตรังสะพรั่งบาน ณ ลานรูสะมิแล  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 

และมหาวิทยาลัยรณรงคการจัดกิจกรรมในลักษณะ 

NEW NORMAL ศูนยฯ จึงไดจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ออนไลน 2 กิจกรรม ดังนี้

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน




    1 ตุลาคม 2563 

    13 ตุลาคม - 9 

พฤศจิกายน 2563

    20 ตุลาคม - 9 

พฤศจิกายน 2563

    28 ตุลาคม - 10 

พฤศจิกายน 2563

    1 - 9 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม RusamilaeRun 2020

    - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ     

    - รับสมัครนักวิ่ง

                       

    - ดําเนินการสั่งเสื้อตามการรับสมัคร

    - จัดสงเสื้อ

        

    - วิ่งเพื่อเก็บระยะ

  - กิจกรรม RusamilaeRun 2020 (วิ่งเก็บระยะ) ซึ่งมี

ศิษยเกา ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ

บุคคลภายนอก เขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน และ

ไดกําไรจากการจัดกิจกรรม เพื่อนําสงเปนรายไดวิทยา

เขตปตตานี ทั้งสิ้น 55,660 บาท ขอมูล ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2564
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ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน




    1 ตุลาคม 2563 

    1 - 8 พฤศจิกายน 2563

    9 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม 1Rusamilae 2020 (LIVE)

    - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ     

    - เตรียมงาน ซอมการแสดง และจัดสถานที่

    - จัดกิจกรรม LIVE ผาน Page Facebook : PSU Pattani Alumni

    - กิจกรรม 1Rusamilae 2020 (LIVE) มีผูรับชมทั้งสิ้น

 1.1 หมื่นคน และมีผูแชร LIVE จากเพจ PSU Pattani 

Alumni โดยตรง จํานวน 241 แชร และจากเพจอื่น ๆ 

47 แชร ดังนี้

1. เพจ Prince of Songkhla University Pattani 

Campus 6 แชร

2. กลุมศรีตรังสะพรั่งบานเปนลานชอ 3 แชร

3. เพจ ที่นี่ชายแดนใต 3 แชร

4. เพจ ศูนยอาสาสมัคร ม.อ. 1 แชร

5. เพจ WE LOVE PSU 1 แชร

6. เพจ สถานีวิทยุ ม.อ.ปตตานี 8 แชร

7. เพจ งานทะเบียนและรับนักศึกษา ม.อ.ปตตานี 1 แชร

8. แชรจากเฟสบุคสวนบุคคล 25 แชร

ขอมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
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ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน




   1 ตุลาคม 2563 - 

30 กันยายน 2564

โครงการพี่เพื่อนอง

     - รับบริจาคเงินเพื่อจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาปจจุบัน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย

 ในปงบประมาณ 2564 ศูนยฯ ไดรับเงินบริจาคจากศิษย

เกา ทั้งสิ้น 61,799 บาท โดยไดดําเนินการเบิกจายและ

จัดสรรใหแกนักศึกษาแลว จํานวน 10 คน ๆ ละ 5,000 

บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ทําใหมีเงินคงเหลือ 

11,799 บาท




    ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 

2564

    15 ธันวาคม 2563 -

    31 มกราคม 2564

โครงการ ส.ค.ศ. สงความสุขสูศิษยเกา ป 2564

     - ประชาสัมพันธการจัดโครงการและเปดใหศิษยเกาลงทะเบียน

ผาน Google Form เพื่อรับ ส.ค.ศ. ป 2564

     - จัดสง ส.ค.ศ. ใหแกศิษยเกา

 ไดดําเนินการและจัดสง ส.ค.ศ. ใหแกศิษยเกา 

คณาจารยอาวุโส และผูบริหารทั้ง 5 วิทยาเขต จํานวน 

1,300 ฉบับ




    10 มกราคม 2564

    10 มกราคม -

    17 กุมภาพันธ 2564

โครงการ Give Gift 3nd

     - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ     

     - เปดรับบริจาคสิ่งของมือสองสภาพดี

 นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก       

โรงเรียนบือดองพัฒนา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา, 

โรงเรียนบานแซะโมะ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี, 

โรงเรียนบานดือแย อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ไดรับความรัก ความอบอุน จากการที่ไดรับของขวัญ
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ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

    18 - 19, 22 กุมภาพันธ 

2564

     - จัดกิจกรรม และรวมกิจกรรมที่พี่ ๆ นักศึกษาจิตอาสารวมจัด

กิจกรรม โดยฝกใหนักเรียนมีสมาธิและกลาแสดงออก 

สรางเสียงหัวเราะ และมอบกําลังใจใหแกนักเรียน ทั้งนี้ 

ไดมีการทําความรูจักกับคําวา ม.อ. และเรื่องราวเกี่ยวกับ

 ม.อ. วานอกจากจะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต

แลว ยังเปนสถานที่ที่สรางแหลงเรียนรูใหแกชุมชน และ

ประชาชน เชน สํานักวิทยบริการ สถาบันวัฒนธรรม

กัลยาณิวัฒนา และคณะตาง ๆ เปนตน

81



ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ตุลาคม 2563  -

กันยายน 2564

1. โครงการสมุทรรัฐเสวนา: ความมั่นคง ความหลากหลายและการ

พัฒนาในอุษาคเนย

     - กิจกรรมเผยแพรความรูผานสถานีวิทยุ ม.อ.ปตตานี 107.25 MHz

ทุกสัปดาห (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

 คณะกรรมการศูนยสมุทรรัฐฯมีความเห็นจะ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน

     - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญในประเทศและ

ตางประเทศ (จํานวน 6 ครั้ง จัดในวันพุธแรกของทุก ๆ 2 เดือน

เดือนตุลาคม 2563, ธันวาคม 2563, กุมภาพันธ 2564, เมษายน 2564,

มิถุนายน 2564, สิงหาคม 2564)

 กําลังดําเนินการสรุปเนื้อหาการเสวนาเกี่ยวกับองค

ความรูเอเชียตะวันออกเฉียงใตเผยแพรทาง 

facebook และ website

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

82



ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

     - กิจกรรมสมุทรรัฐเสวนาออนไลน เผยแพรรายการผานชองทาง 

website, youtube และ Facebook (จํานวน 4 ครั้ง เปนกิจกรรมไตร

มาส ใชเวลาอัดรายการ ครั้งละ 30 นาที เดือนพฤศจิกายน 2563, 

กุมภาพันธ 2564, พฤษภาคม 2564, สิงหาคม 2564)

 กําลังดําเนินการตัดตอเพื่อเผยแพรทาง youtube, 

facebook และ website

     - กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นปญหาตามสถานการณ

(จํานวน 3 ครั้งจัดในชวงบายวันพุธ แตไมสามารถระบุวันได เนื่องจาก

เปนตามสถานการณ เดือนเมษายน 2564 - สิงหาคม 2564)

 กลุมเปาหมายสามารถรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเด็นเชื่อมโยง

กับพื้นที่ชายแดนใต

ตุลาคม 2563 -

กันยายน 2564

2. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนังสือเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

 กําลังดําเนินการแยกประเภทหนังสือเพื่อจัดทํา

ระบบสารสนเทศ
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ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564

(ทุกเดือน)

 - ขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจาย  ดําเนินการเบิกเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563, 2 

พฤศจิกายน 2563, 7 ธันวาคม 2563, 4 มกราคม 

2564, 11 กุมภาพันธ 2564 และ 5 มีนาคม 2564

ตุลาคม 2563  - ประชาสัมพันธและเรี่ยไรกฐินมหาวิทยาลัย / วันลอยกระทง  เมื่อวันที่ 10–31 ตุลาคม 2563

 - จัดบอรดนิทรรศการวันปยมหาราช  เนื่องจากสถานที่และอุปกรณไมพรอม จึงเปลี่ยนเปน

บอรดนิทรรศการออนไลน

 - Pop up วันปยมหาราช  เผยแพรทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย

 - ประชุมบุคลากรในศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ  เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจ

 - ประสานงานสงผูเขารวมการประชุม ASEAN Learning 

Network (ALN)

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ -31 มีนาคม 2564 (วิทยาเขต

ปตตานี เปนเจาภาพ)

13 ตุลาคม 2563  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม อบจ.ปตตานี

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

23 ตุลาคม 2563  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันปยมหาราช  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม อบจ.ปตตานี

31 ตุลาคม 2563  - วันลอยกระทง  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

ฯ และชุมชนอาเนาะซูอา อ.เมือง จ.ปตตานี

พฤศจิกายน 2563  - ประสานขอบทอาศิรวาทวันพอแหงชาติ  เนื่องจากมีบทอาศิรวาทเดิม

 - ประชาสัมพันธวันรูสะมิแล  เผยแพรทาง e–mail และ web site มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564

 - ถายภาพทําขาวทอดกฐินสามัคคี  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดโคกหญาคา อ.ยะรัง 

จ.ปตตานี

 - ประมวลรายนามสําหรับสงบัตรอวยพรปใหม  เมื่อวันที่ 15-20 ธันวาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2563  - วันรูสะมิแล  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ม.อ.ปตตานี,โรงเรียน

บานรูสะมิแล, มูลนิธิบานเด็กกําพราปญญาเลิศ บานบา

นา, ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

ทักษิณ จังหวัดยะลา

ธันวาคม 2563  - จัดบอรดนิทรรศการวันพอแหงชาติ  เนื่องจากสถานที่และอุปกรณไมพรอม จึงเปลี่ยนเปน

บอรดนิทรรศการออนไลน

 - ขออนุมัติกระเชาเยี่ยมสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
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ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - จัดบอรดนิทรรศการวันคริสตมาส / เทศกาลปใหม  เนื่องจากสถานที่และอุปกรณไมพรอม จึงเปลี่ยนเปน

บอรดนิทรรศการออนไลน

 - Pop up วันคริสตมาส / เทศกาลปใหม  เผยแพรทาง web site มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564

 - ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47  เนื่องจากสถานการณโควิด-19

 - ประชุมคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธ วิทยาเขต

ปตตานี

 เนื่องจากมีการประชุมเมื่อเดือนตุลาคม 2563 เรื่อง 

การจัดทําโครงการ one psu และการจัดทํากลุม 

E-mail ในวิทยาเขต

 - จัดสงบัตรอวยพรคริสตมาสและปใหม ประจําป 2564 ทั้ง  จัดสงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564

 - ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตาม MOU 

ระหวาง ม.อ. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

5 ธันวาคม 2563  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันพอแหงชาติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม อบจ.ปตตานี

8 ธันวาคม 2563  - รวมพิธีและถายภาพทําขาวพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีร

ไทย

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ คายอิงคยุทธบริหาร

มกราคม 2564  - โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25  เนื่องจากสถานการณโควิด-19

 - ประชุมบุคลากรในศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
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ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - เยี่ยมและมอบกระเชาแกสื่อมวลชนในโอกาสวันขึ้นปใหม  เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

 - รายงานผลสรุปการใชงบประมาณเงินรายได ประจําป 2564

  

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

 - จัดบอรดนิทรรศการวันตรุษจีน  เนื่องจากสถานที่และอุปกรณไมพรอม จึงเปลี่ยนเปน

บอรดนิทรรศการออนไลน

 - รายงานผลการจําหนายของที่ระลึก  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

 - โครงการสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี  เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

 - สงหลักฐานเบิกจายคาอารตเวิรควารสารขาวศรีตรัง  เนื่องจากวารสารอยูระหวางดําเนินการ

 - เขาเยี่ยมคารวะกงสุลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน

ประจําจังหวัดสงขลา

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

 - ประสานงานการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนตาม MOU 

Addendum กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 ดําเนินการตามรอบของ MOU ที่สิ้นสุด ตลอดทั้งป

9 มกราคม 2564  - ถายภาพทําขาววันเด็ก  เนื่องจากสถานการณโควิด-19

16 มกราคม 2564  - ถายภาพและทําขาววันครู  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ 2564  - จัดบอรดนิทรรศการวันมาฆบูชา  เนื่องจากสถานที่และอุปกรณไมพรอม จึงเปลี่ยนเปน

บอรดนิทรรศการออนไลน
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ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป

 - ประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนตาม MOU Addendum กับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

 - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ วิทยาเขต

ปตตานี

ประจําป 2564



3 กุมภาพันธ 2564  - ถายภาพและทําขาววันทหารผานศึก  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 ณ คายอิงคยุทธบริหาร

มีนาคม 2564  - ประชาสัมพันธการแขงขันเปตองชิงถวยพระราชทานฯ  เนื่องจากเลื่อนจัดการแขงขัน เปนเดือนมิถุนายน 2564

 - ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา 5 ประสาน  เมื่อวันที่ 15-25 มีนาคม 2564

 - จัดบอรดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย  เนื่องจากสถานที่และอุปกรณไมพรอม จึงเปลี่ยนเปน

บอรดนิทรรศการออนไลน

 - ตอนรับคณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตามโครงการ

แลกเปลี่ยนตาม MOU Addendum จากมหาวิทยาลัยใน

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

13 มีนาคม 2564  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย  ถายทอดทางระบบออนไลน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
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สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

1 มกราคม 2564  - วันขึ้นปใหม 2564 วันสงขลานคริทน ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานี

วิทยุ/ทําขาว

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

9 มกราคม 2564  - วันเด็กแหงชาติ กิจกรรมแสดงความสามารถและเยี่ยมชมหองสงกระจาย

เสียง

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

12 กุมภาพันธ 2564  - ตรุษจีน วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว  วันที่ 26 ก.พ. 64 มีการไลฟสดพิธีลุยไฟ  ในงาน

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ดําเนินรายการ

1. นางสาวพรพิมล อุไรรัตน                   

2. นางสาวเสาวณีย  ดาโอะ                    

โดยชางเทคนิค นายสถาพร  สิวบุตร

25 กุมภาพันธ 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา รับสัญญาณเสียงจาก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ

 เนื่องจากไมมีการจัดกิจกรรมดังกลาว

13 มีนาคม 2564  - รับบริจาคโลหิตเพื่อประโยชนเพื่อมนุษย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/วันกอตั้งสถานีวิทยุ ม.อ. ปตตานี

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรมวัน เดือน ป
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สภาพนักงาน วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

สภาพนักงาน วิทยาเขตปตตานี

1. โครงการพัฒนาบุคลาการ

มีนาคม 2564      1.1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและผลิตผลงานเพื่อ

ประกอบการพิจารณาตําแหนงที่สูงขึ้น

 ไดรับอนุมัติใหยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีการ

ดําเนินกิจกรรมดังกลาวในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตแลว

พฤษภาคม 2564      1.2 นิทรรศการแสดงผลงานบุคลากรสายสนับสนุน (Show&Share)  ขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณโครงการแลว

 ทั้งนี้อยูระหวางหารือและออกแบบกิจกรรมให

ครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยกําหนดจัดกิจกรรมในชวง

เดือนกรกฎาคม 2564

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สภาพนักงาน วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
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สภาพนักงาน วิทยาเขตปตตานี

ดําเนินงาน

แลว

อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

ไมได

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานวัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

มีนาคม 2564      1.3 โครงการชาวสงขลานครินทรรวมใจบริจาคโลหิต "หาสิบหาแสนซีซี 

หาสอบหาป ม.อ."

 โครงการกําหนดการดําเนินกิจกรรรมตลอด 1 ป 

(มีนาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 - มีการจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

2564 ไดรับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย

เกา และบุคคลทั่วไปเปนจํานวนมาก มียอดการ

บริจาคโลหิต ณ วิทยาเขตปตตานี 80,400 ซีซี 

สรุปยอดรวมทุกวิทยาเขตและนอกพื้นที่จัด

โครงการ 136,000 ซีซี

 - ไดมีการประชาสัมพันธไปยังเครือขายตางๆ อาทิ

 หนวยรับบริจาคเลือด ศิษยเกา และบุคคลทั่วไป 

เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมของโครงการ และแนวทาง

การเขารวมกิจกรรมแมจะอยูนอกพื้นที่จัดโครงการ

 ซึ่งยังคงไดรับความสนใจอยางตอเนื่อง ปจจุบันมี

ยอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 237,600 ซีซี

เมษายน - สิงหาคม

 2564

     1.4 โครงการใหคําปรึกษาในการจัดทําผลงานทางวิชาการ  อยูระหวางทาบทามผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนที่ปรึกษา

ในการจัดทําผลงาน และกําหนดการรับผลงาน
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รายงานผลการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ.

คน้หาช่ือ

Enter a value

นักศึกษา บุคลากร บุคคลท่ัวไป ศิษยเ์ก่า

0 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K

นักศึกษา

บุคลากร

บุคคล
ทั่วไป

ศิษย์เกา่

66,400

60,400

5,600

3,600

จาํนวนโลหิตแยกตามประเภทและจังหวัดผู้บริจาค (ซีซี)

136.0K

คน้หาตามประเภท

Enter a value

คน้หาตามจังหวัด

Enter a value

ยอดบริจาครายวัน

136K

11.2K

800
1.2K1.6K

6K

2.4K

16.4K

6.8K

3.2K
5.2K

7.6K
4K4.8K

2K

5.2K

1.6K2K

4.4K

1.2K

4.4K
3.2K2.4K

800

0

2.4K

800

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Apr 7, 2021

ปัตตานี

ตรัง

สงขลา

ภูเกต็

สุราษฎร์ธานี

กระบี่

กรุงเทพมหานคร

พัทลุง

ศิษย์เกา่ บุคลากร บุคคลท่ัวไป นักศึกษา

- 40,000 1,600 38,800

400 7,200 2,400 22,800

1,600 10,400 800 4,000

- 2,400 - 800

800 400 - -

- - 800 -

400 - - -

400 - - -

ประเภท / จาํนวนเลือด
จังหวัด

80,400

32,800

16,800

3,200

1,200

800

400

400

3,600 60,400 5,600 66,400

Grand total

Grand total 136,000

ช่ือ สกุล ประเภท จังหวัด วันท่ีบริจาค

1. อมร รัตนกาญจน์ บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

2. นวมน จันทร์กล่ิน บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

3. เจริญ หนูทอง บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

4. นิกร หนักแดง บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

5. อิศเรศ ศรีสุวรรณ์ บุคคลทั่วไป ปัตตานี Mar 11, 2564

6. ประทีบ เอ้ือนมงคล บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

7. สมจิตร์ ลุ่งก่ี บุคลากร ตรัง Mar 11, 2564

8. จิตนาถ มณีศรี บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

9. พิริยา ศรีเทพ บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

10. น้ําอ้อย จันทร์เพญ็ บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

11. ปิยะวัขร์ ศรีสมัย บุคลากร ตรัง Mar 11, 2564

12. ซัยนูรดีน นิมา บุคลากร ปัตตานี Mar 11, 2564

13. สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล บุคลากร ตรัง Mar 11, 2564

14. นาย กษิดิศ เหมทานนท์ นักศึกษา ตรัง Mar 11, 2564

15. ฤทัยทิพย์ กริชคารม นักศึกษา ตรัง Mar 11, 2564

1 - 100 / 340 < >

ข้อมูล ณ วันท่ี

จาํนวนจังหวัด

8
จาํนวนผู้บริจาค(คน)

340
จาํนวนโลหิต(%)

4.32
เวลาคงเหลือ(วัน)

338
ผ่านมาแล้ว(วัน)

1
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รายงานผลการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ.

คน้หาช่ือ

Enter a value

นักศึกษา บุคลากร บุคคลท่ัวไป ศิษยเ์ก่า

0 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K

นักศึกษา

บุคลากร

บุคคล
ทั่วไป

ศิษย์เกา่

88,800

87,600

34,000

27,200

จาํนวนโลหิตแยกตามประเภทและจังหวัดผู้บริจาค (ซีซี)

237.6K

คน้หาตามประเภท

Enter a value

คน้หาตามจังหวัด

Enter a value

ยอดบริจาครายวัน

136K

11.2K

800
1.2K1.6K

6K

2.4K

16.4K

6.8K

3.2K
5.2K

7.6K
4K4.8K

2K

5.2K

1.6K2K

4.4K

1.2K

4.4K
3.2K2.4K

800

0

2.4K

800

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Apr 7, 2021

สงขลา

ปัตตานี

ตรัง

สุราษฎร์ธานี

ภูเกต็

กรุงเทพมหานคร

ยะลา

พัทลุง

กระบี่

ราชบุรี

นราธิวาส

พังงา

นนทบุรี

เชียงใหม่

ศิษย์เกา่ บุคลากร บุคคลท่ัวไป นักศึกษา

18,400 33,600 27,200 13,600

- 40,000 2,000 38,800

1,600 7,600 2,400 23,600

2,400 3,200 400 10,800

400 2,800 - 1,200

1,600 400 400 -

800 - - 400

400 - - 400

- - 800 -

400 - 400 -

400 - - -

400 - - -

400 - - -

- - 400 -

ประเภท / จาํนวนเลือด
จังหวัด

92,800

80,800

35,200

16,800

4,400

2,400

1,200

800

800

800

400

400

400

400

27,200 87,600 34,000 88,800

Grand total

Grand total 237,600

ช่ือ สกุล ประเภท จังหวัด วันท่ีบริจาค

1. บัสซาม นิโลง ศิษย์เกา่ ยะลา Apr 6, 2564

2. กัลย์สุดา นววงศ์วิวัฒน์ นักศึกษา สงขลา Apr 6, 2564

3. เอกรัตน์ ทองจืด บุคคลทั่วไป สงขลา Apr 5, 2564

4. พิชานันท์ สุขสะปาน ศิษย์เกา่ สงขลา Apr 5, 2564

5. อาทิตญา ศรศิษ นักศึกษา สงขลา Apr 5, 2564

6. สุกัญญา วิจะสกิะ บุคลากร สงขลา Apr 5, 2564

7. พรทิพย์  รักอรุณ บุคลากร สงขลา Apr 5, 2564

8. ขจรเดช ภิรมรักษ์ บุคคลทั่วไป สงขลา Apr 3, 2564

9. วิภาดา ศิษย์เกา่ กรุงเทพมหานคร Apr 3, 2564

10. นิษฐปิยากร ยิ่งจาํเริญศาสตร์ นักศึกษา สงขลา Apr 2, 2564

11. บรรยง วิทยวีรศักด์ิ ศิษย์เกา่ กรุงเทพมหานคร Apr 2, 2564

12. ภาณุวิชญ์ สุขคุ้ม นักศึกษา สงขลา Apr 2, 2564

13. กัลย์สุดา นววงศ์วิวัฒน์ นักศึกษา สงขลา Apr 2, 2564

14. ธนากร นามวงศ์ ศิษย์เกา่ ภูเกต็ Apr 2, 2564

15. ธารินทร์ เฟ่ืองวรรธนะ บุคคลทั่วไป สงขลา Apr 2, 2564

1 - 100 / 593 < >

ข้อมูล ณ วันท่ี

จาํนวนจังหวัด

14
จาํนวนผู้บริจาค(คน)

592
จาํนวนโลหิต(%)

4.32
เวลาคงเหลือ(วัน)

338
ผ่านมาแล้ว(วัน)

26
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