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กองนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน 
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คํานํา 
 
  ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 2564  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนเอกสารที่กอง
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนจัดทําขึ้น   โดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สําคัญ ๆ และ/หรือ มี
ความสัมพันธกับสวนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในป 2564 เพื่อเปนประโยชนในการ
ประสานการดําเนินงานรวมกัน อันจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
   ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 2564 ประกอบดวย 3 สวน สวนแรกเปนหลักสูตรที่เปดสอน
อยูในปจจุบัน  หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดใหม และปรับปรุงใหม ปการศึกษา 2563 และจํานวนนักศึกษาที่
จะรับในปการศึกษา 2564 สวนที่ 2 เปนปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 2564 ของมหาวิทยาลัยฯ  และสวนที่ 
3  ภาคผนวกเปนรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานของสวนงาน 
 
  ฝายวางแผนหวังเปนอยางยิ่งวา ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทรเลมนี้  จะชวยอํานวยประโยชนเพื ่อประกอบการปฏิบัติงานสําหรับทุกสวนงานใน
มหาวิทยาลัยฯ ไดในระดับหนึ่ง  พรอมนี้ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป 2564   
 
 
                         

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
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  คณะการแพทยแผนไทย  พท.1 
  คณะเทคนิคการแพทย  ทกพ.1 – ทกพ.1 
 สวนงานประเภทวิชาการของวิทยาเขตปตตานี 
  คณะศึกษาศาสตร   ศษ.1 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                        มส.1 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                            วทท.1 – วทท.3 
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา                                       วอศ.1 – วอศ.4 
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  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ทสล.1 
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หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
   ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเปดสอนหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ  
จํานวน  336  สาขาวิชา (รวมวุฒิบัตรทางการแพทยตอยอด)  (กรณีไมรวมวุฒิบัตรทางการแพทยตอ
ยอดของคณะแพทยศาสตร จํานวน  308  สาขาวิชา )  จําแนกตามระดับการศึกษาไดดังน้ี  

ปริญญาเอก/เทียบเทา             81 สาขาวิชา 
ปริญญาประกาศนียบัตรช้ันสูง     2 สาขาวิชา 
ปริญญาโท    107 สาขาวิชา 
ปริญญาประกาศนียบัตร             1 สาขาวิชา 
ปริญญาตรี                145 สาขาวิชา 

   
มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ จําแนกตามคณะไดดังนี้ 

 
คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
วิทยาเขตหาดใหญ   
คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
8 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
9 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 
10 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 
11 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
12 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
  8 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและ

วัสดุ 
9 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
10 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและโซ

อุปทาน 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   11 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระบบ 
6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
8 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและ

วัสดุ   
9 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

   
คณะวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาเคมี 

2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
3 สาขาวิชาฟสิกส 
4 สาขาวิชาชีววิทยา 
5 สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา 
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร 
9 สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
10 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
  11 สาขาวิชาสถิติ 

12 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

 เทคโนโลยีบัณฑิต 13 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตอเน่ือง) สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 

2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาฟสิกส (นานาชาติ) 
4 สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) 
5 สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีว 

สารสนเทศ (นานาชาติ) 
6 สาขาวิชาชีวเคมี 
7 สาขาวิชาธรณีฟสิกส 
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร 
9 สาขาวิชาสรีรวิทยา 
10 สาขาวิชาคณิตศาสตร  
11 สาขาวิชาสถิติ  
12 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
13 สาขาวิชาวัสดุศาสตร  
14 สาขาวิชาพฤกษศาสตร 
15 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 
16 สาขาวิชาเภสชัวิทยา 
17 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 
2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาฟสิกส  (นานาชาติ) 
4 สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) 
5 สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา

รสนเทศ (นานาชาติ) 
6 สาขาวิชาชีวเคมี 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
  7 สาขาวิชาธรณีฟสิกส 

8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร 

9 สาขาวิชาสรีรวิทยา  
10 สาขาวิชาคณิตศาสตร   
11  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
   
คณะแพทยศาสตร แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ป) 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

3 สาขาวิชากายภาพบําบัด 
4 สาขาวิชารังสี 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ)  
2 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
4 สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร  
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 สาขาวิชาวิสัญญีพยาบาล 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิก 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติ) 

2 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ

การการวิจัยทางคลินิก 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 วุฒิบัตรทางการแพทย (ป.แพทย

เฉพาะทางตอยอด) 
1 สาขาวิชากุมารเวชศาสตรโรค

ภูมิแพและภูมิคุมกัน 
2 สาขาวิชากุมารเวชศาสตรทารกแรก

เกิดและปรีกําเนิด 
3 สาขาวิชาจักษุวิทยา โรคตอหิน 
4 สาขาวิชาจักษุวิทยาจอตาและวุนตา 
5 สาขาวิชาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 
6 สาขาวิชาศัลยศาสตรหลอดเลือด 
7 สาขาวิชาศัลยศาสตรยูโรวิทยา 
8 สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา 
9 สาขาวิชาศัลยศาสตรทางมือและจุล

ศัลยศาสตร 
10 สาขาวิชาออรโธปดิกสบูรณสภาพ 
11 สาขาวิชาวิสัญญีผาตัดหัวใจหลอด

เลือดใหญและทรวงอก 
12 สาขาวิชาผาตัดผานกลองทางนรี

เวช 
13 สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา 
14 สาขาวิชาเวชศาสตรมารดาและ

ทารกในครรภ 
15 สาขาวิชาเวชศาสตรเชิงกรานสตรี

และศัลยกรรมซอมเสริม 
16 สาขาวิชาภาพวินิจฉัยในเด็ก 
17 สาขาวิชารังสีวิทยากระดูกและขอ 
18 สาขาวิชาภาพวินิจฉัยโรคเตานม 
19 สาขาวิชาอายุรศาสตร โรคติดเชื้อ 
20 สาขาวิชาอายุรศาสตร โรคระบบ

ทางเดินอาหาร 
21 สาขาวิชาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 
22 สาขาวิชาอายุรศาสตรโรคขอและรู

มาติสซ่ัม 
23 สาขาวิชาอายุรศาสตรโรคไต 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
  24 สาขาวิชาอายุรศาสตรโรคหัวใจ 

25 สาขาวิชาอายุรศาสตรโรคระบบ
หายใจและภาวะวิกฤต 

26 สาขาวิชาอายุรศาสตรหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือด 

27 สาขาวิชาอายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 
28 สาขาวิชาศรีษะและลําคอ 

คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 สาขาวิชาการเงิน 
2 สาขาวิชาการตลาด 
3 สาขาวิชาการการจัดทรัพยากร

มนุษย 
4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทาง

ธุรกิจ 
5 สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 
6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
7 สาขาวิชาการจัดการประชุม 

นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพื่อ
เปนรางวัล 

 บัญชีบัณฑิต   8 สาขาวิชาการบัญชี 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   9 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  -  วิชาเอกการบริหารทรัพยากร
มนุษย 

  -  วิชาเอกการจัดการและการ
ปกครองทองถ่ิน 

  -  วิชาเอกนโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

  -  วิชาเอกองคการและการจัดการ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ)  



7 
 

 
คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 บัญชีมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชาการบัญชี  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาการจัดการ 
   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 - วิชาเอกพืชศาสตร 
 - วิชาเอกพัฒนาการเกษตร 
 - วิชาเอกสัตวศาสตร 
 - วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช 
 - วิชาเอกปฐพีศาสตร 
2 สาขาวิชาวาริชศาสตร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาพืชศาสตร 
2 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร 
4 สาขาวิชากีฎวิทยา 
5 สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 
6 สาขาวิชาวาริชศาสตร 
7 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาพืชศาสตร 
2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

เกษตรเขตรอน  
3 สาขาวิชาวาริชศาสตร 
  

   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุ

ภัณฑ 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(นานาชาติ) 
5 สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ

โภชนาการ 
6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เกษตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ  
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(นานาชาติ) 
5 สาขาวิชาอาหารสุขภาพและ

โภชนาการ 
   
คณะเภสัชศาสตร เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  

( 6 ป)  
2 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  

( 6 ป) 
 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

2 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
3 สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและ

การบริหาร 
 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางค (นานาชาติ) 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

2 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
3 สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและ

การบริหาร 
   
คณะพยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

2 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
(ภาษาอังกฤษ) 

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาการบริหารทางการ
พยาบาล 

2 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

3 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
4 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ  
5 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน  
6 สาขาวิชาการผดุงครรภ 
7 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

(นานาชาติ) 
   
คณะทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชอง

ปาก 
2 สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเซียล 
3 สาขาวิชาเซลลวิทยาชองปากและ

วิทยาศาสตรชีววัสดุ  
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตรการแพทย คลินิก 
1 สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเซียล 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชอง

ปาก 
   
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 

2 สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวเชิง
นิเวศชุมชน  

3 สาขาวิชาการจัดการพลังงานอยาง
ย่ังยืน (นานาชาติ) 

4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝง 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 
2 สาขาวิชาการจัดการพลังงานอยาง

ย่ังยืน  (นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝง 
   
คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต  

2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3 สาขาวิชาภาษาจีน  
4 สาขาวิชาชุมชนศึกษา  
5 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การบินและการบริการ * 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาไทยและภาษา

ประยุกต  
2 สาขาวิชาการพัฒนามนุษยและ

สังคม 
3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาการพัฒนามนุษยและ

สังคม 
   
คณะนิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชานิติศาสตร 
   
คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตร
และการจัดการ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1    สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตร 
   
คณะการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยบัณฑิต   1 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
 การแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
 การแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
   
คณะเทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
   
สถาบันสันติศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาความขัดแยงและสันติ

ศึกษา 
   
สถาบันนโยบายสาธารณะ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
   
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) 

 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 

(นานาชาติ) 
   
คณะสัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 
   
บัณฑิตวิทยาลัย 
(โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร
ดิจิทัล) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
 

1 สาขาวิชาวิทยาการขอมูล * 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิทยาการขอมูล* 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
วิทยาเขตปตตานี   
คณะศึกษาศาสตร 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต   

(หลักสูตร 5 ป) 
1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
  - แขนงวิชาคณิตศาสตร 
  - แขนงวิชาเคมี 
  - แขนงวิชาชีววิทยา 
  - แขนงวิชาฟสิกส 
  - แขนงวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ศึกษาศาสตร 5 ป) 

2  - แขนงวิชาภาษาไทย 
  - แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

 3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป) 3   - แขนงวิชาพลศึกษา 
  -  แขนงวิชาสุขศึกษา 
  -  แขนงวิชาการประถมศึกษา 
  -  แขนงวิชาศิลปศึกษา 

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ป) 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมินทางการศึกษา 

 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต ( 4 ป) 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสาร

การศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 6 สาขาวิชาจิตวิทยา 

  -  แขนงวิชาจิตวิทยา 
  -  แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก 

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
2 สาขาวิชาจิตวิทยา  
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา  
4 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล

การศึกษา   
5 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
3 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
4 สาขาวิชาประวัติศาสตร 
5 สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
6 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
8 สาขาวิชาภาษาจีน 
9 สาขาวิชาภาษายุโรป 
  - ภาษาฝรั่งเศส 
  - ภาษาเยอรมัน 
10 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
11 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
12 สาขาวิชาภาษามลายู 
13 สาขาวิชามลายูศึกษา 
14 สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษา

อาหรับธุรกิจ 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 15 สาขาวิชาเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   16 สาขาวิชาการจัดการ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   17 สาขาวิชาภูมิศาสตร 
 สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 18 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาไทย 

2 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคม 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาไทย 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

2 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
 - แขนงวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

ชายฝง 
 - แขนงวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ

ประมง 
4 สาขาวิชาฟสิกส 
5 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
6 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

และโภชนาการ 
7 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
8 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
9 สาขาวิชาโภชนาศาสตรและการ

กําหนดอาหาร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร 

2 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีประมง 
4 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  
5 สาขาวิชาเคมีประยุกต 
6 สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  
7 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต   
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

และโภชนาการ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร 

2 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
คณะวิทยาการสื่อสาร นิเทศศาสตรบัณฑิต    1 สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการจัดการ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สื่อสารและการผลิตส่ือ 
   
คณะศิลปกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   1  - แขนงวิชาทัศนศิลป 

  - แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป 
  - แขนงวิชาออกแบบแฟช่ันและ

เครื่องแตงกาย 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) 2 สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป 
   
คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชารัฐศาสตร 

  - แขนงวิชาการปกครอง 
  - แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 
  - แขนงวิชาความสัมพันธระหวาง

ประเทศ  
  - แขนงวิชานโยบายสาธารณะ 

   
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

2 สาขาวิชากฎหมายอิสลามศึกษา 
3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการ

จัดการในอิสลาม 
4 สาขาวิชาอิสลามศึกษา(นานาชาติ) 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ

การศึกษาอิสลาม 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
   
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขต
ปตตานี 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

   
วิทยาเขตภูเก็ต   
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ส่ิงแวดลอม 
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลและ

การจัดการชายฝง 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ส่ิงแวดลอม (นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรระบบโลก 

(นานาชาติ) 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

ส่ิงแวดลอม (นานาชาติ)  
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรระบบโลก 

(นานาชาติ) 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
คณะการบริการและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจบัณฑิต   1 สาขาวิชาการจัดการการบริการ 

(นานาชาติ) 
2 สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 

(นานาชาติ) 
3 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ

บริการ (นานาชาติ) 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    1 สาขาวิชาการจัดการการบริการและ

การทองเท่ียว (นานาชาติ)  
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตร

รวมระหวางวข.ภูเก็ต และตรังอยู
ภายใต บ.ว.) 

   
คณะวิเทศศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ : 

จีน (นานาชาติ) ** 
 (ปรับจากสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)   
2 สาขาวิชานานาชาติศึกษา 

(นานาชาติ) ** 
 (ปรับจากสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) 

,ไทยศึกษา, 
 (จีนศึกษา และยุโรปศึกษา 

(อังกฤษ: ฝรั่งเศส)  
  

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมศึกษา  
 (เดิมสาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ) 

   
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรบัณฑิต    1 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร  

2 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   3 สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 

(นานาชาติ) 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร 

(นานาชาติ) 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา 

-  วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ 

-  วิชาเอกอุตสาหกรรมไมยาง
และผลิตภัณฑ 

2 สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 
3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
4 สาขาวิชาส่ิงแวดลอมเพ่ือความ

ย่ังยืน        
5 สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   6 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

2 สาขาวิชาเคมีประยุกต  
3 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและ

วิทยาการคํานวณ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
   
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต   1 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 

2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
ทองเท่ียว 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    

4 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 
(หลักสูตรกลาง ) 

 บัญชีบัณฑิต 5 สาขาวิชาบัญชี 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   
วิทยาลัยนานาชาติ  
(วิทยาลัยนานาชาติ วข.สุราษฎรธานี) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาภาษาเพื่อการส่ือสารทางธุ
กิจ 

2 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
ทางธุรกิจ (นานาชาติ) * 

   
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต   1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2 สาขาวิชาทรัพยากรประมง 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  

2 สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและ
ทรัพยากรประมง (นานาชาติ) 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  
(นานาชาติ) 
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คณะ 

 
ชื่อปริญญา 

 
วิชาเอกที่เปดสอน 

 
วิทยาเขตตรัง   
คณะพาณิชยศาสตรและ 

การจัดการ 
บัญชีบัณฑิต   1 สาขาวิชาการบัญชี 

2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   3 สาขาวิชาการประกันภัยและการ
จัดการความเสี่ยง 

4 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร 

5 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
6 สาขาวิชาการตลาด 
7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 8  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
9 สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการ

จัดการ 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   10 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 

(หลักสูตรกลาง) สาขาวิชาการบัญชี 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร

รวมระหวางวข.สุราษฎรฯ และตรัง) 
   
คณะสถาปยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
   

 
หมายเหตุ   * สาขาวิชาเปดใหม ปการศึกษา 2563  
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  หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดใหม และปรับปรุงใหม ปการศึกษา 2563 
                

    
ระดับการศึกษา 

 
คณะ 

 
ชื่อหลักสูตร 

 
สาขาวิชา 

 
    

ปริญญาตรี    
 คณะพยาบาลศาสตร 

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
(ภาษาอังกฤษ) 

 คณะศิลปศาสตร 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบินและการ
บริการ 

 วิทยาลัยนานาชาติ 
(วิทยาลัยนานาชาติ วิทยา
เขตสุราษฎรธานี) ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) 

ปริญญาโท    
 บัณฑิตวิทยาลัย 

 (โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดิจิทัล) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
 (โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดิจิทัล) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
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  สาขาวิชาใหมที่จะดําเนินการในปการศึกษา 2564 
                                                                    

คณะ / หนวยงาน สาขาวิชา ระดับการศึกษา 
   

คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมปญญาประดิษฐ ปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตร ี
คณะศึกษาศาสตร แขนงวิชาการสอนสังคมศึกษา ปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตคลินิก ปริญญาตร ี
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

ภาษา การสื่อสาร และธุรกิจนานาชาติ (นานาชาติ) 
ปริญญาตรี 

โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
ปริญญาตรี 

คณะทันตแพทยศาสตร วิชาเอกปริทันตวิทยา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร วิชาเอกศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร วิชาเอกอายุรศาสตรชองปาก ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร วิทยาศาสตรการสื่อความหมาย ปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร นิติศาสตร ปริญญาโท 
สถาบันสันติศึกษา การศึกษาและสันติภาพ ปริญญาโท 
คณะแพทยศาสตร อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง วุฒิบัตร 
สถาบันสันติศึกษา ความขัดแยงและสันติศึกษา ปริญญาเอก 
คณะการบริการและการทองเท่ียว การจัดการการบริการและการทองเท่ียว (นานาชาติ) ปริญญาเอก 
   
   



23 
 

ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่คณะ/หนวยงานยืนยันจะรับเขาใหม ปการศึกษา 2564 

คณะ/สาขาวิชา  

จํานวนนักศึกษาที่คณะ/หนวยงานยืนยัน (คน) 

 ป.ตรี  
 ป.

บัณฑิต  
 ป.โท 

 ป.บัณฑิต
ชั้นสูง  

 
วุฒิบัตร  

 ป.เอก/
เทียบเทา  

 นักศึกษา
ทั้งหมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 730   199     49 978
คณะวิทยาศาสตร์ 795   144     57 996
คณะแพทยศาสตร์ 266 10 35 140 210 31 692
คณะวิทยาการจัดการ 660   130     10 800
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 310   60     15 385
คณะเภสัชศาสตร์ 150   30     13 193
คณะการแพทย์แผนไทย 90   10     5 105
คณะพยาบาลศาสตร์ 250   80     8 338
คณะทันตแพทยศาสตร์ 50 18 33 6 14 1 122
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 140   33     21 194
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม     23     18 41
คณะศิลปศาสตร์ 388   80     15 475
คณะนิติศาสตร์ 260   45       305
คณะเศรษฐศาสตร์ 160   35       195
สถาบันสันติศึกษา     25     5 30
คณะเทคนิคการแพทย์ 60           60
สถาบันทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง     15     10 25
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต้ (สจรส.ม.อ.)     25       25
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 45           45
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32           32
โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติยางพาราไทย-จีน 30           30

รวมวิทยาเขตหาดใหญ 4,408 28 1,002 146 224 258 6,066 
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คณะ/สาขาวิชา  

จํานวนนักศึกษาที่คณะ/หนวยงานยืนยัน (คน) 

 ป.ตรี  
 ป.

บัณฑิต  
 ป.โท 

 ป.บัณฑิต
ชั้นสูง  
1 ป  

วุฒิบัตร  
 ป.เอก/
เทียบเทา  

 นักศึกษา
ทั้งหมด 

คณะศึกษาศาสตร์ 534 0 195   0 729
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 820   22   10 852
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 370   65   10 445
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 210   75   5 290
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110   0     110
คณะวิทยาการสื่อสาร 200   20     220
คณะรัฐศาสตร์ 200         200
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 100         100

รวมวิทยาเขตปตตานี 2,544  377   25 2,946 
คณะการบริการและการ
ท่องเท่ียว 290  30   10 330
คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 180  10   0 190
คณะวิเทศศึกษา 240  10     250
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 180  10     190
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการ
จัดการภัยธรรมชาติอันดามัน   

 
5

  
5 10

รวมวิทยาเขตภูเก็ต 890  65   15 970 
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คณะ/สาขาวิชา  

จํานวนนักศึกษาที่คณะ/หนวยงานยืนยัน (คน) 

 ป.ตรี  
 ป.

บัณฑิต  
 ป.โท 

 ป.บัณฑิต
ชั้นสูง  
1 ป  

วุฒิบัตร  
 ป.เอก/
เทียบเทา  

 นักศึกษา
ทั้งหมด 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 390  35   5 430
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 570  20     590
โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี 410

 
  

  
  410

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
เกษตรและประมง 230  35   5 270
รวมวิทยาเขตสุราษฎรธานี 1,600  90   10 1,700 
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 

 
1,100   

30     
1,130 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60      60
รวมวิทยาเขตตรัง 1,160  30    1,190 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย 10,610 28 1,564 146 224 308 12,880 

 



วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
ตุลาคม  2563

1-ต.ค.-63  - สงบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิขอเคร่ืองราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 ใหสวนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
พิจารณากล่ันกรองความดีความชอบ

4-ต.ค.-63  - โครงการการสรางความรวมมือการดําเนินงานดานฮาลาล (MOU สถาบันฮาลาล
กับคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย) และเปดตัวชุดทดสอบ
Test Kit (ตรวจ DNA สุกร) สถาบันฮาลาล

6-ต.ค.-63  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
7-ต.ค.-63  - วันสถาปณาคณะพยาบาลศาสตร มหกรรมวิชาการ และ Open house พยาบาลศาสตร
7-ต.ค.-63  - โครงการบรรยายพิเศษหัวขอเรื่อง “New Normal กับการเพาะเล้ียง ทรัพยากรธรรมชาติ

สัตวนํ้าในอนาคต”
10 ต.ค. 63  - สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตอน ดํานา ทรัพยากรธรรมชาติ
12 ต.ค. 63  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา Graphical Abstract” ครั้งที่ 1 สํานักงานวิจัยและพัฒนา
13 ต.ค. 63  - วันคลายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสารบรรณ สนง.วข.ปตตานี

13 ต.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหา- ศูนยสื่อสารองคกร
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 63  - วันคลายวันสวรรคต ร.9 นิติศาสตร
14 ต.ค.63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
17 ต.ค. 63  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “Mindset & Design Thinking สํานักงานวิจัยและพัฒนา

for Research and Social  Innovation” สํานักงานวิจัยและพัฒนา
17 ต.ค. 63  - เตรียมความพรอมสูการทํางาน (การสัมภาษณงานและบุคลิกภาพ) ทรัพยากรธรรมชาติ
18 ต.ค. 63  - โครงการยุวนี้พ่ีใหนอง (นํารอง) ทรัพยากรธรรมชาติ
19 ต.ค. 63  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
20-ต.ค.-63  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
20-ต.ค.-63  - KM for Research วิเทศศึกษา
21-ต.ค.-63  - วันพยาบาลแหงชาติ พยาบาลศาสตร
22-ต.ค.-63  - สวนงาน สงบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิขอเคร่ืองราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

คืนใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล
22 ต.ค. 63  - วันสุดทายของการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 นิติศาสตร
23 ต.ค. 63  - วันปยมหาราช งานสารบรรณ
23 ต.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันปยมหาราช ศูนยสื่อสารองคกร
23 ต.ค. 63  - วันปยมหาราช นิติศาสตร

26
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป 2564
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กิจกรรม/ขั้นตอน



วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
25 ต.ค. 63  - จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
29 ต.ค. 63  - พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะฯ ทรัพยากรธรรมชาติ
30 ต.ค. 63  - จับฉลากเพ่ือแบงสาย               ศูนยศิษยเกาสัมพันธ
30 ต.ค. 63  - วันสุดทายของการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 นิติศาสตร
30 ต.ค. 63  - มอ. วิชาการ 2563 เทคโนสิ่งแวดลอม
31 ต.ค. 63  - วันลอยกระทง (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12) งานสารบรรณ
31 ต.ค. 63  - วันลอยกระทง ศูนยสื่อสารองคกร
31 ต.ค. 63  - ลอยกระทง ทรัพยากรธรรมชาติ
31 ต.ค. 63  - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันลอยกระทง 2563 วิทยาการสื่อสาร

พฤศจิกายน  2563
1 พ.ย. 63  - โครงการเดิน-ว่ิงเสริมสรางสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
2-พ.ย.-63  - นําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิขอเคร่ืองราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 เขาที่ประชุม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง
2-พ.ย.-63  - ตัดคาธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
2-พ.ย.-63  - นักศึกษายื่นคํารอง ขออยูหอพัก ชวงปดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.

ผานระบบหอพัก 
3-พ.ย.-63  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
3-พ.ย.-63  - ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
7 พ.ย. 63  - จัดโครงการ/การแขงขัน            ศูนยศิษยเกาสัมพันธ
9 พ.ย. 63  - วันรูสะมิแล งานสารบรรณ
9 พ.ย. 63  - วันรูสมิแล ศูนยสื่อสารองคกร
11-พ.ย.-63  - จัดสงบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิขอเคร่ืองราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 ใหกระทรวง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
11 พ.ย. 63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
12 พ.ย. 63  - วันปดภาคเรียนการศึกษา 1/2563 นิติศาสตร
13 พ.ย. 63  - การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตร

ครั้งที่ 5
15 พ.ย. 63  - วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
15-พ.ย.-63  - ปดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทรัพยากรธรรมชาติ
16 พ.ย. 63  - วันปดภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
 17 พ.ย.63  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
17 พ.ย. 63  - ปดบริการหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
18 พ.ย. 63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.

กิจกรรม/ขั้นตอน
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
18 พ.ย. 63  - วันสุดทายของการสงข้ันระดับคะแนน นิติศาสตร
20 พ.ย. 63  - วันสุดทายของการสง มคอ.3 นิติศาสตร
21 พ.ย. 63  - ประกาศผลคะแนนในระบบ นิติศาสตร
26 พ.ย. 63  - กิจกรรมไหวครูคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
27 พ.ย. 63  - เปดบริการหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2563 และรับรายงานตัวนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.

เขาหอพัก สําหรับการจองใหม  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองพัฒนานักศกึษาวข.ปน.
27 พ.ย. 63  - โครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนาโรงอาหาร กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
29 พ.ย. 63  - ประชุมผูปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ
30 พ.ย. 63  - วันเปดภาคการศึกษาและเขาชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
30-พ.ย.-63  - เปดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทรัพยากรธรรมชาติ
30-พ.ย.-63  - วันเปดภาคการศึกษาที่ 2/2563 นิติศาสตร
30-พ.ย.-63  - สัมมนาแผนกลยุทธ 5 ป (ป 2564-2568) นิติศาสตร

ธันวาคม  2563
1-ธ.ค.-63  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
1-ธ.ค.-63  - โครงการสานสัมพันธองคกรกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-ธ.ค.-63  - เบิกจายทุนจัดสรรฯ กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-ธ.ค.-63  - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-ธ.ค.-63  - เปดรับสมัคร/สัมภาษณ /ประกาศทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-ธ.ค.-63  - จัดโครงการบริการวิชาการ "หลักสูตรกฎหมายปกครองวิธีพิจารณา นิติศาสตร

คดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง รุนที่ 2 (ภูเก็ต) นิติศาสตร
3 ธ.ค. 63  - วันสุดทายของการสง มคอ.5 นิติศาสตร
4  ธ.ค. 63  - วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 1/2563  สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/2563)

4 ธ.ค 63  - กิจกรรมเน่ืองในสิ่งแวดลอมไทย สิ่งแวดลอม
4 ธ.ค 63  - วันสุดทายของการแกระดับข้ัน I นิติศาสตร
5 ธ.ค. 63  - วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสารบรรณ
5 ธ.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันพอแหงชาติ ศูนยสื่อสารองคกร
8 ธ.ค. 63  - วันวีรไทย งานสารบรรณ
8 ธ.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาวพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ศูนยสื่อสารองคกร
9 ธ.ค.63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
13 ธ.ค. 63  - วันสุดทายของการถอนรายวิชาโดยไมติดสัญลักษณ W นิติศาสตร
15-ธ.ค.-63  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง

กิจกรรม/ขั้นตอน
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
15-ธ.ค.-63  - จัดโครงการสัมมนาและดูงานคณะนิติศาสตร นิติศาสตร
16 ธ.ค. 63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
18-ธ.ค.-63  - แจงหลักเกณฑการเล่ือนเงินเดือน/เล่ือนข้ันคาจางประจํา ครั้งที่ 1  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ครึ่งปแรก  (เล่ือนเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา 
วันที่ 1 เมษายน 2564)

18 ธ.ค.63  - โครงการนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก อิสลามศึกษา
19 ธ.ค. 63  - ตักบาตรนองใหม ทรัพยากรธรรมชาติ
20 ธ.ค. 63  - วันสุดทายของการชําระคาหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
20 ธ.ค. 63  - ทรัพยาบําเพ็ญ ทรัพยากรธรรมชาติ
20 ธ.ค. 63  - Walk Rally สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติ
20 ธ.ค. 63  - จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
20-ธ.ค.-63  - การเขียนบทความตีพิมพระดับนานาชาติ วิเทศศึกษา
28 ธ.ค. 63  - จัดโครงการสงัสรรคบุคลากรตอนรับปใหม ป พ.ศ. 2564 นิติศาสตร
31 ธ.ค. 63  - วันสิ้นป งานสารบรรณ

มกราคม  2564
1 ม.ค. 64  - ฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3-5 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ม.ค. 64  - คืนคาประกันความเสียหายหอพัก กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ม.ค. 64  - ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุนจัดสรร ภาคเรียนที่ 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ม.ค. 64  - ยื่นยันสิทธิการรับทุนจัดสรร ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ม.ค. 64  - ประกาศรายช่ือนักศึกษาทุนทาํงาน 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ม.ค. 64  - ยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัวนักสึกษาทุนทํางาน 2/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ม.ค. 64  - วันข้ึนปใหม งานสารบรรณ
1 ม.ค. 64  - วันข้ึนปใหม 2564 วันสงขลานคริทน ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ สถานีวิทยุ วข.ปน.

/ทําขาว
5-ม.ค.-64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
5 ม.ค.64  - ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย ศูนยรับนักศึกษา

(สมาคม ทปอ.)  ทางเว็บไซต  https://student.mytcas.com  ศูนยรับนักศึกษา
เพ่ือยืนยันตัวบุคคล และใชในการยืนยันสิทธ์ิ  

5 ม.ค.64  - ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ศูนยรับนักศึกษา
(สมาคม ทปอ.) ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยัน
ตัวบุคคลและใชในการยืนยันสิทธ์ิ   (โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม ศูนยรับนักศึกษา
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))
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5 ม.ค.64  - ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ศูนยรับนักศึกษา

(สมาคม ทปอ.) ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยัน
ตัวบุคคล และใชในการยืนยันสิทธ์ิ  (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิ ศูนยรับนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว"  เขาศึกษาตอ
โควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

8 ม.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ประจําป 2564 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การประมวลผล
และแจงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563) สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

9 ม.ค. 64  - วันเด็กแหงชาติ งานสารบรรณ
9 ม.ค. 64  - ถายภาพทําขาววันเด็ก ศูนยสื่อสารองคกร
9 ม.ค. 64  - วันเด็กแหงชาติ กิจกรรมแสดงความสามารถและเยี่ยมชมหองสง สถานีวิทยุ วข.ปน.

กระจายเสียง
9 ม.ค. 64  - วันเด็กแหงชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
10 ม.ค. 64  - ศึกษาดูงานสถานีวิจัย/พ้ืนที่ตนแบบ ทรัพยากรธรรมชาติ
10 ม.ค. 64  - จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
11-ม.ค.-64  - ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ไดรับเครื่องราชฯ จากหนังสือราชกิจจานุเบกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล
13 ม.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
13 ม.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
15-ม.ค.-64  - แจงวงเงินและโควตาเล่ือนเงินเดือนสวนงานตาง ๆ ครั้งที่ 1  ครึ่งปแรก  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

(เล่ือนเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา วันที่ 1 เมษายน 2564)
15-ม.ค.-64  - คณะพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจาก ศูนยรับนักศึกษา

ตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 1)

16 ม.ค. 64  - ถายภาพและทําขาววันครู ศูนยสื่อสารองคกร
18 ม.ค.64  - สงแบบฟอรมการพิจารณาหลักฐาน/คุณสมบัติผูสมัครที่มีผลการเรียนดี ศูนยรับนักศึกษา

จากทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1) ใหคณะพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติ

19-ม.ค.-64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
19 ม.ค.64  - สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา (สพม.) สงใบสมัครพรอมหลักฐาน ศูนยรับนักศึกษา

ใหทางมหาวิทยาลัย (โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

20-ม.ค.-64  - สง OP  โครงรางองคกร กองพัฒนานักศึกษา
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20-ม.ค.-64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
20-ม.ค.-64  - KM for Research วิเทศศึกษา
21 ม.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากร กองนโยบาย

ในเชิงระบบ ครั้งที่ 1/64
21 ม.ค. 64  - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองพัฒนานักศึกษา
25 ม.ค.64  - สงเอกสารการสมัครใหคณะพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ ศูนยรับนักศึกษา

(โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 1))

28 ม.ค.64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัครที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ ศูนยรับนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)   พรอมแจงจํานวนผูเรียก
สัมภาษณ

28 ม.ค.64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร พรอมวัน เวลา และสถานที่ ศูนยรับนักศึกษา
สัมภาษณ (โครงการรบัผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  
(ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 1)

กุมภาพันธ  2564
1 ก.พ.64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร (โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม ศูนยรับนักศึกษา

จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

1 ก.พ.64  - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมเทคนิคการเปนพิธีกร กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.พ.64  - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมทักษะผูประกอบการ กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.พ.64  - โครงการผูบริหารพบผูแทนนักศึกษาชั้นป และผูนําองคกรกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
2-ก.พ.-64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
2 ก.พ 64  - กิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนที่ชุมนํ้าโลก สิ่งแวดลอม
3 กพ.64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 74 (1/2564) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ ศูนยรับนักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1) ผูผานการคัดเลือกเพ่ือเขา
สัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  

3 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 1))
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3 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต         ศูนยรับนักศึกษา

https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิเทคโนโลยี ศูนยรับนักศึกษา
สารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว"  เขาศึกษา
ตอโควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

3 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th ศูนยรับนักศึกษา
พรอมแจงวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษา ศูนยรับนักศึกษา
จากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 1)

3 ก.พ.64  - วันทหารผานศึก งานสารบรรณ
3 ก.พ.64  - ถายภาพและทําขาววันทหารผานศึก ศูนยสื่อสารองคกร
4 ก.พ. 64  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

สงขลานครินทร ประจําป 2564
6 ก.พ.64  - สัมภาษณ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ไดรับคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียน ศูนยรับนักศึกษา

ดีจากทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1) 
6 ก.พ.64  - สอบสัมภาษณ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก (โครงการสงเสริมผูมี ศูนยรับนักศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

6 ก.พ.64  - สอบสัมภาษณที่คณะ/วิทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก (โครงการรับนักเรียน ศูนยรับนักศึกษา
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว"  เขาศึกษาตอ
โควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

8 ก.พ.64  - คณะ/วิทยาเขต สงผลสัมภาษณ สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาก ศูนยรับนักศึกษา
ทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1) 

8 ก.พ.64  - คณะสงผลสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษา ศูนยรับนักศึกษา
จากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 1)

10 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
จากทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

10 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต  ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th (โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))
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10 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกและผานสัมภาษณ  ทางเว็บไซต  ศูนยรับนักศึกษา

https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว"  เขาศึกษาตอ
โควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

10 ก.พ.64  - จัดทําประกาศรายชื่อผูรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 1)

10 ก.พ.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
12-ก.พ.-64  - สวนงาน แจงรายชื่อบุคลากรที่ไดรับเครื่องราชฯ ใหกองการเจาหนาที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
12 ก.พ.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูไดรับการคัดเลือก/ผูผานสัมภาษณให ศูนยรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย  (การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ 
และหลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

12 ก.พ.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ประจําป 2564

12 ก.พ.64  - ตรุษจีน วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว สถานีวิทยุ วข.ปน.
13-ก.พ.-64  - โครงการเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาอยาง ทรัพยากรธรรมชาติ

ครบวงจรเพ่ือเปนผูประกอบการ ทรัพยากรธรรมชาติ
13-ก.พ.-64  - โครงการอบรมทักษะการพัฒนาการเปนผูประกอบการ ทรัพยากรธรรมชาติ
14 ก.พ. 64  - ทําบุญคณะเน่ืองในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร นิติศาสตร
15-ก.พ.-64  - สรุปรายชื่อผูแจงความประสงครับเครื่องราชฯ กองบริหารทรพัยากรบุคคล
16-ก.พ.-64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
16-ก.พ.-64  - วางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรําลึก สุราษฎรธานี
17 ก.พ. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
18 ก.พ. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน กองนโยบาย

ครั้งที่ 1/64
18 ก.พ. 64  - หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะหปริมาณ TMTD ในนํ้ายางขนดวยเครื่อง สํานักเครื่องมือวิทย

UV-Vis spectrophotometer
19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ในการ ศูนยรับนักศึกษา

คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2564
 (TCAS รอบที่ 1)
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19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา

 (โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 1))

19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการรบันักเรียนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐ
สมองกลฝงตัว"  เขาศึกษาตอโควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564
 (TCAS รอบที่ 1))

19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
 (การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
 (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 1)

21 ก.พ. 64  - จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
25 ก.พ.64  - ทําหนังสือแจงคณะเพ่ือพิจารณาเพ่ิมจํานวนเรียกรับนักศึกษา ศูนยรับนักศึกษา

ของรูปแบบที่ 2 (สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษา
ตอโดยวิธีรับตรง  (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 2))

25 ก.พ.64  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา รับสัญญาณเสียงจาก สถานีวิทยุ วข.ปน.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุ วข.ปน.

26 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     ศูนยรับนักศึกษา
ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  ในการคัดเลือกนักเรียน ศูนยรับนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

26 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                ศูนยรับนักศึกษา
ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th   (โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม ศูนยรับนักศึกษา
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

26 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                ศูนยรับนักศึกษา
ทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th  (โครงการรับนักเรียน ศูนยรับนักศึกษา
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว"  เขาศึกษาตอ
โควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

34
กิจกรรม/ขั้นตอน



วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
26 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                ศูนยรับนักศึกษา

ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  (การรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการ
ศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)) ศูนยรับนักศึกษา

26 ก.พ.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร            ศูนยรับนักศึกษา
ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษา
จากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564     ศูนยรับนักศึกษา
รอบที่ 1)   

26 ก.พ.64  - หลักสูตร กรรมวิธีการทําแหงอาหารใหเก็บรักษานานเปนปดวย สํานักเครื่องมือวิทย
เครื่อง Freeze dryer 

26 ก.พ.64  - วันมาฆบูชา งานสารบรรณ

มีนาคม  2564
1 มี.ค. 64  - โครงการคัดเลือกผูนํานักศึกษาดีเดน กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 มี.ค. 64  - โครงการมอบเกียรติบัตรและงานเล้ียงขอบคุณแกผูนํากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 มี.ค. 64  - ยืนเอกสารขอแตงตั้งยศวาที่รอยตรี กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 มี.ค. 64  - โคงการสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล สําหรับนักเรียน นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.

และบุคลากร 
1 มี.ค. 64  - จัดทําใบสงแบบยืนยัน กยศ. กรอ. กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 มี.ค. 64  - ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 มี.ค. 64  - นักศึกษาสํารวจความเสียหายหอพัก แจงผานระบบตรวจสอบครุภัณฑหอพัก กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
2 มี.ค.64  - คณะ/วิทยาเขต แจงปรับเพ่ิมจํานวนรับของ รอบที่ 2 - รอบที่ 3 ศูนยรับนักศึกษา

 (สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง 
 (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

2 มี.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
3 มี.ค. 64  - เลือกต้ังสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ทรัพยากรธรรมชาติ
3 มี.ค. 64  - ยืนยันจํานวนนักศึกษา ป 2566 นิติศาสตร
5-มี.ค.-64  - สวนงานแจงรายชื่อผูที่ไดรับการเล่ือนเงินเดือน และรายชื่อผูไมเล่ือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน ครั้งที่ 1  ครึ่งปแรก  (เล่ือนเงินเดือนขาราชการและคาจาง
ลูกจางประจํา วันที่ 1 เมษายน 2564)

8 มี.ค. 64  - การจัดทํางบประมาณเงินรายไดของสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญและ กองนโยบาย
สํานักงานอธิการบดี ขอมูลรายรับ-รายจายป 2564 จากสวนงานยอย
และกองคลัง

8 มี.ค. 64  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.

กิจกรรม/ขั้นตอน
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
10 มี.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
10 มี.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
10 มี.ค.64  - สงมอบงานสโมสรนักศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ
12 มี.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
12 มี.ค.64  - วันสุดทายของการเรียนการสอนชั้นปที่ 3 และ 4 นิติศาสตร
13-มี.ค.-64  - พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
13-มี.ค.-64  - งานคุณคาสงขลานครินทร สํานักงานวิจัยและพัฒนา
13-มี.ค.-64  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย งานสารบรรณ
13-มี.ค.-64  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย ศูนยสื่อสารองคกร
13-มี.ค.-64  - รับบริจาคโลหิตเพ่ือประโยชนเพ่ือมนุษย วันสถาปนามหาวิทยาลัย สถานีวิทยุ วข.ปน.

สงขลานครินทร/วันกอต้ังสถานีวิทยุ ม.อ. ปตตานี สถานีวิทยุ วข.ปน.
14 มี.ค. 64  - จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
15 มี.ค. 64  - คณะพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจาก ศูนยรับนักศึกษา

ตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 2)

15 มี.ค. 64  - โครงการคายศิลปศาสตรรังสรรค ปนปราชญนอย ศิลปศาสตร
15 มี.ค. 64  - จัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําป 2565 นิติศาสตร
16-มี.ค.-64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
16-มี.ค.-64  - นโนบายงบประมาณเงินรายไดและแนวทางการจัดทํางบประมาณ กองนโยบาย

เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา (ซ่ึงเปนนโยบายเดียวกับงบประมาณแผนดิน) กองนโยบาย

16-มี.ค.-64  - สํารวจรายช่ือขาราชการที่เกษียณอายุราชการประเภทตาง ๆ  หรือผูที่ได กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนเพ่ือขอเคร่ืองราชฯ ชั้นสายสะพาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(เพ่ิมเติม)

16 มี.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูสมัครทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th ศูนยรับนักศึกษา
(สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง  
(โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

16 มี.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูสมัครทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th ศูนยรับนักศึกษา
(สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอ
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

17 มี.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
18 มี.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิง กองนโยบาย

ระบบ ครั้งที่ 2/64

กิจกรรม/ขั้นตอน
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
18 มี.ค. 64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร พรอมวัน เวลา และสถานที่ ศูนยรับนักศึกษา

สัมภาษณ (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 2)

18 มี.ค. 64  - หลักสูตร หลักการแปลผลเบ้ืองตนของ NMR Spectra สํานักเครื่องมือวิทย
19-มี.ค.-64  - หลักสูตร วิธีการแปลผลขอมูลของการทดสอบดวยเครื่อง FT-IR สํานักเครื่องมือวิทย
19-มี.ค.-64  - วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
19-มี.ค.-64  - วันสุดทายของการเรียนการสอนชั้นปที่ 1 และ 2 นิติศาสตร
20 มี.ค. 64  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักงานวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ 1/2564
20-มี.ค.-64  - KM for Research วิเทศศึกษา
23-มี.ค.-64  - แจงสวนงานจัดทําประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจายเงินรายได กองนโยบาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - ใหทุกสวนงานบันทึกขอมูลในระบบ Management Accounting กองนโยบาย

System (MAS) 
23-มี.ค.-64  - เสนอคําสั่งอธิการบดี และแจงสวนงานทราบ  ครั้งที่ 1  ครึ่งปแรก กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 (เล่ือนเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา วันที่ 1 เมษายน 2564)
23-มี.ค.-64  - ประกาศตารางสอน ภาคฤดูรอน 2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
24 มี.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูไดคัดเลือกเพ่ือเขาสัมภาษณ ทางเว็บไซต ศูนยรับนักศึกษา

https://entrance.psu.ac.th พรอมวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ (ถามี) ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 2)

26 มี.ค. 64  - สัมภาษณ (ถามี)  ณ คณะที่ไดรับคัดเลือก (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษา ศูนยรับนักศึกษา
จากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 2)

30 มี.ค. 64  - คณะสงผลสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจาก ศูนยรับนักศึกษา
ตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 2)

31-มี.ค.-64  - ผูประสงคขอตอเวลาราชการยื่นคําขอตอเวลาราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
31-มี.ค.-64  - วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว งานสารบรรณ
31-มี.ค.-64  - ถวายราชสักการะวันที่ระลึก รัชกาลที่ 3  สุราษฎรธานี
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
เมษายน  2564

1-เม.ย.-64  - การจัดทํางบประมาณเงินรายไดของสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญ กองนโยบาย
และสํานักงานอธิการบดี สวนงานยอยลงขอมูลประมาณการรายรับ-
รายจายในระบบ MAS

1-เม.ย.-64  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2564

1-เม.ย.-64  - เล่ือนข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 1 กองพัฒนานักศึกษา
1-เม.ย.-64  - ปดหอพักภาคการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - จองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - เปดบริการหอพักภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - ยื่นคํายืนยันการขอกูยืม กยศ. กรอ.ผานระบบ E-studentloan กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - โครงการ Green and Clean Canteen กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - โครงการสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1-เม.ย.-64  - วันขาราชการพลเรือน งานสารบรรณ
1-เม.ย.-64  - ปดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทรัพยากรธรรมชาติ
1-เม.ย.-64  - ปดภาคการศึกษาที่ 2/2563 นิติศาสตร
2 เม.ย.64  - จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ศูนยรับนักศึกษา

(โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 2)

2 เม.ย.64  - โครงการบริการทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทันตแพทยศาสตร
สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ทันตแพทยศาสตร

3-เม.ย.-64  - รับขอเสนอโครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัยจากบริษัทประกันภัย กองพัฒนานักศึกษา
4 เม.ย. 64  - วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
5-เม.ย.-64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 75 (2/2564) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
5-เม.ย.-64  - วันปดภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
6 เม.ย. 64  - วันจักรี งานสารบรรณ
6 เม.ย. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันจักรี ศูนยสื่อสารองคกร
6 เม.ย. 64  - ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา สุราษฎรธานี

จุฬาโลกมหาราช

7-เม.ย.-64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
7-เม.ย.-64  - วันสุดทายของการสงระดับคะแนน (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 2/2563)

กิจกรรม/ขั้นตอน
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7-เม.ย.-64  - แจงผลการพิจารณาโครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัยใหบริษัทประกันภัย กองพัฒนานักศึกษา

และทุกวิทยาเขต 
7-เม.ย.-64  - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา    สุราษฎรธานี
7-เม.ย.-64  - วันสุดทายของการสงข้ันระดับคะแนน นิติศาสตร
9 เม.ย.64  - นํารายชื่อขาราชการที่เกษียณอายุราชการประเภทตาง ๆ  หรือผูที่ไดรับการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แตงตั้งใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน เสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม
ในหนังสือแจงกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

9 เม.ย.64  - กิจกรรมวันครบรอบการกอต้ังสํานักเครื่องมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ สํานักเครื่องมือวิทย
9 เม.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
9 เม.ย.64  - วันสุดทายของการสง มคอ.3 นิติศาสตร
10  เม.ย. 64  - แจงผลการศึกษาผานเว็บไซต (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 2/2563)
10  เม.ย. 64  - ปดหอพักนักศึกษาภาค 2/2564 กองพัฒนานักศึกษา
10  เม.ย. 64  - ประกาศผลคะแนนในระบบ นิติศาสตร
12  เม.ย. 64  - สงผลการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

(การประมวลผลและแจงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563)
13 เม.ย. 64  - วันสงกรานต วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ สถานีวิทยุ วข.ปน.

ทําขาว
14 เม.ย. 64  - วันสงกรานต วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ สถานีวิทยุ วข.ปน.

ทําขาว
15 เม.ย. 64  - วันสงกรานต วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ สถานีวิทยุ วข.ปน.

ทําขาว
15 เม.ย. 64  - จัดโครงการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 2565 นิติศาสตร
16-เม.ย.-64  - สงบัญชีรายช่ือขาราชการที่เกษียณอายุราชการประเภทตาง ๆ  หรือผูที่ได กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รับการแตงตั้งใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
18 เม.ย. 64  - จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
19 เม.ย. 64  - วันเปดภาคและเขาชั้นเรียน ภาคฤดูรอน 2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
19 เม.ย. 64  - วันเปดภาคการศึกษาที่ 3/2563 นิติศาสตร
20-เม.ย.-64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
20-เม.ย.-64  - ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิเสนอขอเคร่ืองราชฯ จากหนวยงานตาง ๆ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
20-เม.ย.-64  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา Graphical Abstract” ครั้งที่ 2 สํานักงานวิจัยและพัฒนา
20-เม.ย.-64  - จัดโครงการกีฬาสามศาสตร (คณะศิลปศาสตร,คณะนิติศาสตร, นิติศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร)
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21 เม.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
21 เม.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
22 เม.ย. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน กองนโยบาย

ครั้งที่ 2/64
22 เม.ย 64  - กิจกรรมเน่ืองในวันคุมครองโลก สิ่งแวดลอม
22 เม.ย 64  - วันสุดทายของการสง มคอ.5 นิติศาสตร
23 เม.ย. 64  - วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา ภาคฤดูรอน/2563) สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ครั้งที่ 2/64

23 เม.ย. 64  - วันสุดทายของการแกระดับข้ัน I ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา นิติศาสตร
ที่ 3/2563

25 เม.ย. 64  - ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคลายวันสวรรคตของสมเด็จ สุราษฎรธานี
พระนเรศวรมหาราช”

25 เม.ย. 64  - จัดโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. คณะนิติศาสตร นิติศาสตร
25 เม.ย. 64  - วันสุดทายของการถอนรายวิชาโดยไมติดสัญลักษณ W นิติศาสตร
29-เม.ย.-64  - กรณีสวนงานที่มีประมาณการรายรับไมเพียงพอกับงบประมาณรายจาย กองนโยบาย

ตองยืม/ขอสนับสนุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย บันทึกขอมูลในระบบ MAS กองนโยบาย
แลวเสร็จ เพ่ือทําการวิเคราะหการใหยืม/สนับสนุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย กองนโยบาย

30-เม.ย.-64  - สวนงานเสนอตอเวลาราชการมายังมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
30-เม.ย.-64  - สวนงานเสนอขอใหพนักงานอยูปฏิบัติงานตอมายังมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม  2564
3 พ.ค. 64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี สุราษฎรธานี
4-พ.ค.-64  - แจงสวนงานสํารวจรายช่ือขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําที่เกษียณอายุ
4-พ.ค.-64  - นําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิเสนอขอเคร่ืองราชฯ เขาที่ประชุมเพ่ือพิจารณา กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การเสนอขอเคร่ืองราชฯ
4-พ.ค.-64  - วันฉัตรมงคล งานสารบรรณ
4-พ.ค.-64  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันฉัตรมงคล รับสัญญาณเสียงจาก สถานีวิทย ุวข.ปน.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุ วข.ปน.
5 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต           ศูนยรับนักศึกษา

https://entrance.psu.ac.th (สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัด ศูนยรับนักศึกษา
ภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง  (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 
2564 (TCAS รอบที่ 2))
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5 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต           ศูนยรับนักศึกษา

https://entrance.psu.ac.th (สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ใน ศูนยรับนักศึกษา
14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจําป
การศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

5 พ.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance. ศูนยรับนักศึกษา
psu.ac.th (โครงการรับนักศึกษาภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจําปการศึกษา 
2564 (TCAS รอบที่ 2))

5 พ.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณทางเว็บไซต ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิสงเสริม
โอลิมปกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 2))

5 พ.ค.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูไดรับการคัดเลือก/ผูผานสัมภาษณให ศูนยรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย  (การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ 
และหลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

5 ก.พ.64  - สัมภาษณ (ถามี)  ณ คณะที่ไดรับคัดเลือก (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษา ศูนยรับนักศึกษา
จากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564
 รอบที่ 1)

6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณ ทุกคณะ/วิทยาเขต (ยกเวนคณะแพทยศาสตรและ ศูนยรับนักศึกษา
ทันตแพทยศาสตร) (สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษา
ตอโดยวิธีรับตรง  (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 2))

6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณ ทุกคณะ/วิทยาเขต (สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ศูนยรับนักศึกษา
ใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

6 พ.ค.64  - สอบสัมภาษณ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ไดรับคัดเลือก (โครงการรับนักศึกษา ศูนยรับนักศึกษา
ภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณที่คณะ/วิทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก (โครงการรับนักเรียน ศูนยรับนักศึกษา
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.) ประจําปการศึกษา 
2564 (TCAS รอบที่ 2))

6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณ TCAS รอบสอง สุราษฎรธานี
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7 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา

(สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง 
 (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

7 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
(สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอ
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

7 พ.ค.64  - มหาวิทยาลัยสงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการรับนักศึกษาภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 2))

7 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการรับนักเรียนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

7 พ.ค.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
(การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

10 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต ศูนยรบันักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th  (สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัด
ภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง  (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา
 2564 (TCAS รอบที่ 2))

10 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต                  ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th  (สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ศูนยรับนักศึกษา
ใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

10 พ.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ  ทางเว็บไซต ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับนักศึกษาภายใตโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

10 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ  ทางเว็บไซต ศูนยรับนักศึกษา
 https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิสงเสริม
โอลิมปกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 2))
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
10 พ.ค.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา

 (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 2)

 11 พ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
12 พ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
12 พ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
13 พ.ค.64  - ทําหนังสือแจงวิทยาเขต/คณะ พิจารณาเพ่ิมจํานวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 ศูนยรับนักศึกษา

และรูปแบบที่ 4 (การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
โครงการรับตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการ
รับกลางรวมกัน (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 3) )

14-พ.ค.-64  - จัดสงบัญชีรายช่ือผูรับเครื่องราชฯ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
14 พ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
15 พ.ค.64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสัมภาษณคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร กองพัฒนานักศึกษา

เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ 
16 พ.ค. 64  - จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรับนักศึกษา

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมฯ/งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการสงเสรมิผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564
 (TCAS รอบที่ 1))

17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรับนักศึกษา
สํานักการศึกษาและนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต ศูนยรับนักศึกษา
 (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน
สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว  เขาศึกษาตอโควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 
2564 (TCAS รอบที่ 1))

17 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทางเว็บไซต  ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th (สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต ศูนยรับนักศึกษา
เขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง  (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 
(TCAS รอบที่ 2))
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17 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทางเว็บไซต  ศูนยรับนักศึกษา

https://entrance.psu.ac.th (สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ใน ศูนยรับนักศึกษา
14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจําป
การศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

17 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทาง ศูนยรับนักศึกษา
เว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  (โครงการรับนักศึกษาภายใต
โครงการหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
 (โครงการ วมว.) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

17 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทาง ศูนยรับนักศึกษา
เว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  (โครงการรับนักเรียนมูลนิธิ
สงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.) ประจําปการศึกษา 2564
 (TCAS รอบที่ 2))

17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรับนักศึกษา
สํานักการศึกษาและนวัตกรรมฯ/งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต  ศูนยรับนักศึกษา
(การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1))

17 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยรับนักศึกษา
ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th   (การรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการศึกษา 
2564 (TCAS รอบที่ 2))

17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรับนักศึกษา
สาํนักการศึกษาและนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 1)

17 พ.ค. 64  - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทางเว็บไซต  ศูนยรับนักศึกษา
https://entrance.psu.ac.th (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตาง ศูนยรับนักศึกษา
ประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 2)

18-พ.ค.-64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
18-พ.ค.-64  - สวนงานแจงการเล่ือนเงินเดือนสําหรับผูเกษียณอายุราชการประจําป 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
18 พ.ค.64  - คณะ/วิทยาเขตแจงปรับเพ่ิมจํานวนรับของรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 ศูนยรับนักศึกษา

(การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โครงการรับ
ตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน
 (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

กิจกรรม/ขั้นตอน
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19 พ.ค.64  - มหาวิทยาลัยปรับเพ่ิมจํานวนรับของรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 ในระบบ ศูนยรับนักศึกษา

TCAS (การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการ
รับตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน
 (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

19 พ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
19 พ.ค.64  - พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ งานสารบรรณ
20 พ.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากร กองนโยบาย

ในเชิงระบบ ครั้งที่ 3/64
20-พ.ค.-64  - KM for Research วิเทศศึกษา
21 พ.ค.64  - สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ิมเติมในรอบที่ 2 (คัดเลือกสํารอง) และ  ศูนยรับนักศึกษา

รายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิ  เขาศึกษาที่เปดรับคูขนาดกับรอบที่ 3 ศูนยรับนักศึกษา
 (ใหทุน 100 เปอรเซ็น) (การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา โครงการรับตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3)
และโครงการรับกลางรวมกัน (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําป
การศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

24-พ.ค.-64  - สวนงานที่มีประมาณการรายรับเพียงพอกับงบประมาณรายจาย  กองนโยบาย
บันทึกขอมูลในระบบ MAS แลวเสร็จ พรอมทั้ง submit เพ่ือใหกองนโยบาย กองนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามข้ันตอน กองนโยบาย
ของระบบ

26 พ.ค.64  - สมาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 (การคัดเลือกบุคคลกลาง ศูนยรับนักศึกษา
เขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการรับตรงรวมกัน (Admissions 1: 
รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

26 พ.ค.64  - วันวิสาขบูชา งานสารบรรณ
31 พ.ค. 64  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคฤดูรอน 2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.

มิถุนายน  2564
1-มิ.ย.-64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
1-มิ.ย.-64  - สมาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 (การคัดเลือกบุคคลกลาง ศูนยรับนักศึกษา

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการรับตรงรวมกัน (Admissions 1: 
รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

1-มิ.ย.-64  - โครงการอบรม/สัมมนาเพ่ือจัดการองคความรูเพ่ือพัฒนาโรงอาหาร กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
สูมาตรฐาน

กิจกรรม/ขั้นตอน
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
3 มิ.ย. 64  - เสนอคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรผูเกษียณอายุ และคําสั่งใหบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ
3 มิ.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

สงขลานครินทร ประจําป 2564
3 มิ.ย. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ศูนยสื่อสารองคกร

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุ วข.ปน.
4 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน 2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
4 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของการเรียนการสอน นิติศาสตร
5 มิ.ย 64  - รวมกิจกรรมและถายภาพทําขาววันกัลยาณิวัฒนา ศูนยสื่อสารองคกร
5 มิ.ย 64  - กิจกรรมเน่ืองในวันสิ่งแวดลอมโลก สิ่งแวดลอม
7 มิ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 76 (3/2564) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
7 มิ.ย.64  - สอบสัมภาษณ (ทุกคณะ) (การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบัน ศูนยรับนักศึกษา

อุดมศึกษา โครงการรับตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3)
 และโครงการรับกลางรวมกัน (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําป
การศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

7  มิย.64  - มหาวิทยาลัยสงขอมูลสาขาวิชาและจํานวนรับให สมาคม ทปอ. ศูนยรับนักศึกษา
 (การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 4))

7 มิ.ย. 64  - สอบสัมภาษณ TCAS รอบสาม สุราษฎรธานี
8 มิ.ย.64  - สวนงานใดตรวจสอบแลวมีการแกไข กองนโยบายฯ จะสงขอมูล กองนโยบาย

งบประมาณรายจายเงินรายไดกลับ ในระบบ MAS เพ่ือทําการแกไข  กองนโยบาย
สวนสวนงานใดไมมีการแกไข กองนโยบายฯ ทําการ Accept ไปยัง กองนโยบาย
ข้ันตอนตอไปของระบบ

8 มิ.ย.64  - คณะ/วิทยาเขตสงผลการสอบสัมภาษณ (การคัดเลือกบุคคลกลาง ศูนยรับนักศึกษา
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการรับตรงรวมกัน (Admissions 1: 
รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) 
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

8 มิ.ย 64  - กิจกรรมเน่ืองในวันทะเลโลก สิ่งแวดลอม
9 มิ.ย.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา

(การคดัเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการรับ
ตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน 
(Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

9 มิ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
9 มิ.ย.64  - วันสุดทายของภาคฤดูรอน 2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
10 มิ.ย.64  - สมาคม ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ/ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิศึกษา ศูนยรับนักศึกษา

 (การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการรับตรง
รวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน
 (Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

10 มิ.ย.64  - วันปดภาคฤดูรอน 2563 กองบริการวิชาการวข.ปน.
10 มิ.ย.64  - จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ นิติศาสตร
10 มิ.ย.64  - วันปดภาคการศึกษา นิติศาสตร
11 มิ.ย.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรับนักศึกษา

สํานักการศึกษาและนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต ศูนยรับนักศึกษา
 (การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการ
รับตรงรวมกัน (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการรบักลางรวมกัน 
(Admissions 2: รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) )

11 มิ.ย.64  - คณะพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจาก ศูนยรับนักศึกษา
ตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 4)

11 มิ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ประจําป 2564

11 มิ.ย.64  - ปดหอพักภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
11 มิ.ย.64  - จัดโครงการความรวมมือกับตางประเทศ นิติศาสตร
14 มิ.ย.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย ศูนยรับนักศึกษา

(การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 4))

14 มิ.ย. 64  - สมัภาษณ (ถามี)  ณ คณะที่ไดรับคัดเลือก (โครงการรับผูสําเร็จการศึกษา ศูนยรับนักศึกษา
จากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 
รอบที่ 4)

15 มิ.ย.64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
15 มิ.ย.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา

 (การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และ
หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 4))

15 มิ.ย.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64 ศูนยรับนักศึกษา
(โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 4)

15 มิ.ย.64  - จัดโครงการนิเทศนักศึกษา นิติศาสตร

47
กิจกรรม/ขั้นตอน



วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
16 มิ.ย. 64  - แจงหลักเกณฑการเล่ือนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

และเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 2  ครึ่งปหลัง   (เล่ือนเงินเดือน
บุคลากรทุกกลุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

16 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของการสงระดับคะแนน  (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ภาคฤดูรอน/2563)

16 มิ.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
16 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของการสงข้ันระดับคะแนน นิติศาสตร
17 มิ.ย. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน กองนโยบาย

ครั้งที่ 3/64
17 มิ.ย. 64  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําการศึกษา 2564 สุราษฎรธานี
18 มิ.ย. 64  - จัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงาน นิติศาสตร
19 มิ.ย. 64  - แจงผลการศึกษาผานเว็บไซต  (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคฤดูรอน/2563)
19 มิ.ย. 64  - ประกาศผลการเรียนในระบบ นิติศาสตร
20 มิ.ย. 64  - จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
21 มิ.ย. 64  - สงผลการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา  สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

(การประมวลผลและแจงผลการศึกษา ภาคฤดูรอน/2563)
24-มิ.ย.-64  - ทุกสวนงานบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  กองนโยบาย

2565  แลวเสร็จสมบูรณตามข้ันตอนของระบบ กองนโยบาย
24-มิ.ย.-64  - โครงการวันถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง         สุราษฎรธานี
25 มิ.ย. 64  - หลักสูตร เทคนิคการเตรียมตัวอยางทางชีวภาพเพ่ือศึกษาดวย SEM สํานักเครื่องมือวิทย
25 มิ.ย. 64 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
25 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของการสง มตอ.3 นิติศาสตร
26 มิ.ย.64  - โครงการวันตอตานยาเสพติดสากล กองพัฒนานักศึกษา
29 มิ.ย.64  - ประกาศผลการคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและ กองพัฒนานักศึกษา

รานสวัสดิการตาง ๆ 

กรกฎาคม  2564
1 ก.ค. 64  - โครงการสัสดีสัญจร กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - โครงการครือขายรักษสุขภาพ ม.อ.ปตตานี กลุม "ปลูกรักปลุกรัก" กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.

ครั้งที่ 2/2563
1 ก.ค. 64  - โครงการเสริมทักษะอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - รับสมัครนักศึกษาทุนทํางาน 1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
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1 ก.ค. 64  - สัมภาษณนักศึกษาทุนทํางาน 1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - ประกาศรายช่ือนักศึกษาทุนทํางาน1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - ยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัวนักศึกษาทุนทํางาน 1/2564 กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - ยืนแบบคําขอกูผานระบบ e-studentloan กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - นักศึกษาลงนามในแบบยนืยัน กยศ. กรอ. และยืนยันความถูกตอง กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - กิจกรรมรณงคการชําระหนี้ กยศ./การออมเงินเพ่ือชําระหนี้ กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - จัดทําใบนําสงแบบยืนยัน กยศ. กรอ. กองพัฒนานักศึกษาวข.ปน.
1 ก.ค. 64  - จัดกิจกรรมการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนคณะนิติศาสตร นิติศาสตร
 2 ก.ค. 64  - ประมวลขอมูลงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปภาพรวมมหาวิทยาลัย  กองนโยบาย

และสรุปวิเคราะหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน กองนโยบาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่ประชุม ก.บ.ม.  และที่ประชุม กองนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

 2 ก.ค. 64  - สวนงานสงเอกสารงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ กองนโยบาย
2565  ตามแบบฟอรมในระบบ MAS ไปยังกองนโยบาย ยุทธศาสตร กองนโยบาย
และแผน จํานวน 1 ชุด 

6-ก.ค.-64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
8-11 ก.ค.64  - World HAPEX 2021 และ การประชุมวิชาการนานาชาติดานฮาลาล สถาบันฮาลาล

 ICHIPS2021
9 ก.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
14 ก.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
14 ก.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
15 ก.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิง กองนโยบาย

ระบบ ครั้งที่ 4/64
16-ก.ค.-64  - แจงวงเงินและโควตาเล่ือนเงินเดือนของสวนงานตาง ๆ ครั้งที่ 2  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ครึ่งปหลัง   (เล่ือนเงินเดือนบุคลากรทุกกลุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
18 ก.ค. 64  - วางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนยสื่อสารองคกร
20-ก.ค.-64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
20-ก.ค.-64  - การทําวิจัยแบบผสมผสาน วิเทศศึกษา
21 ก.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
23 ก.ค. 64  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันอาฬหบูชา รับสัญญาณเสียงจาก สถานีวิทยุ วข.ปน.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุ วข.ปน.
24 ก.ค. 64  - วันอาสาฬหบูชา งานสารบรรณ
25 ก.ค. 64  - วันเขาพรรษา งานสารบรรณ
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
28 ก.ค. 64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ งานสารบรรณ
28 ก.ค. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ ศูนยสื่อสารองคกร

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ศูนยสื่อสารองคกร
28 ก.ค. 64  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สถานีวิทยุ วข.ปน.

สมเด็จพระเจาอยูหัว
28 ก.ค. 64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สุราษฎรธานี
29 ก.ค. 64  - วางพานพุมเนื่องในวันระลึกรัชกาลที่ 6 พระราชทานนาม “สุราษฎรธานี” สุราษฎรธานี
30 ก.ค. 64 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 2/2563)

สิงหาคม  2564
 2 ส.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 77 (4/2566) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 3 ส.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
 3 ส.ค. 64  - นําประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจายเงินรายไดเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. กองนโยบาย

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
5 ส.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

สงขลานครินทร ประจําป 2564
 7 ส.ค. 64  - วางพวงมาลาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ สุราษฎรธานี
8 ส.ค. 64  - จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2564 ศิลปศาสตร
11 ส.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
12 ส.ค. 64  - วันแมแหงชาติ งานสารบรรณ
12 ส.ค. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ศูนยสื่อสารองคกร

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ศูนยสื่อสารองคกร
12 ส.ค. 64  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สถานีวิทยุ วข.ปน.

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 รับสัญญาณเสียง สถานีวิทยุ วข.ปน.
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประประชาสัมพันธ สถานีวิทยุ วข.ปน.

12 ส.ค. 64  - วางพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาฯ สุราษฎรธานี
13 ส.ค.64  - นําประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจายเงินรายไดเสนอที่ประชุมน กองนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายการเงิและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กองนโยบาย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กองนโยบาย

13 ส.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
ประจําป 2564

13 ส.ค.64  - ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชําระเงินคาบํารุงสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
 ไวสงบริษัทประกันภัยพรอมเบิกจายเงินคาเบี้ยประกันภัยใหบริษัท กองพัฒนานักศึกษา
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
 14 ส.ค. 64  - แจงคณะ/หนวยงานจัดทํากิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินงานในป 2565 กองนโยบาย

เพ่ือนํามาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําป 2565
 17 ส.ค.64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
18 ส.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
18 ส.ค. 64  - จัดกิจรรม ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564 นิติศาสตร
20 ส.ค. 64  - เสวนาทางวิชาการเนื่องในวันรพี นิติศาสตร
24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลรายละเอียดการรับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ  ศูนยรับนักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1) จากคณะ/วิทยาเขต 
24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลจากคณะ/วิทยาเขต (สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ศูนยรับนักศึกษา

ใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)
ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2))

26 ส.ค. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน กองนโยบาย
ครั้งที่ 4/64

31 ส.ค.64  - กองการเจาหนาที่จัดทําขอมูลคาตอบแทนประจําป สงกองคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน

31 ส.ค.64  - โครงการดูแลนักศึกษาใหจบตามเวลาที่กําหนด อิสลามศึกษา

กันยายน  2564
 3 ก.ย.64  - สวนงานแจงรายชื่อผูที่ไดรับการเล่ือนเงินเดือน และรายชื่อผูไมเล่ือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน ครั้งที่ 2  ครึ่งปหลัง   (เล่ือนเงินเดือนบุคลากรทุกกลุม 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

6-ก.ย.-64  - โครงการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูวงการวิชาชีพ "นัดพบแรงงาน"    สุราษฎรธานี
7-ก.ย.-64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
8 ก.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
8 ก.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
10 ก.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
13 ก.ย. 64  - ถายทอดเสียงพิธีวันที่ระลึกวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร สถานีวิทยุ วข.ปน.

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 ก.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
16 ก.ย. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากร กองนโยบาย

ในเชิงระบบ ครั้งที่ 5/64
 18 ก.ย. 64  - นําประมาณการรายรับ – งบประมาณรายจายเงินรายไดเสนอที่ประชุม กองนโยบาย

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
 18 ก.ย. 64  - คณะ/หนวยงานสงกิจกรรมใหกองแผนงาน เพ่ือนํามาจัดทําปฏิทินการ กองนโยบาย

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําป 2565
20 ก.ย. 64  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักงานวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ 2/2564
 21 ก.ย.64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
 21 ก.ย.64  - เสนอคําสั่งอธิการบดี และแจงสวนงานทราบ ครั้งที่ 2  ครึ่งปหลัง   กองบริหารทรัพยากรบุคคล

(เล่ือนเงินเดือนบุคลากรทุกกลุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
22 ก.ย. 64  - วันสงขลานครินทร งานสารบรรณ
 24 ก.ย. 64  - แจงประมาณการรายรับ – งบประมาณรายจายเงินรายไดที่ผานการพิจารณา กองนโยบาย

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหสวนงานทราบและถือปฏิบัติ กองนโยบาย
 24 ก.ย.64  - วันจัดงานโครงการ "วันมหิดลและวันประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง" กองพัฒนานักศึกษา

ป 2564 และเบิกจาย
 24 ก.ย.64  - วันมหิดล งานสารบรรณ
 24 ก.ย.64  - ถายภาพและทําขาววันมหิดล ศูนยสื่อสารองคกร
 24 ก.ย.64  - วันมหิดล สถานีวิทยุ วข.ปน.
 24 ก.ย. 64  - วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล สุราษฎรธานี
  30 ก.ย.64  - ออกคําสั่งการใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติงานตอ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  30 ก.ย.64  - สงเอกสารการเบิกจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2564 นิติศาสตร

ตุลาคม  2564
 5 ต.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
7 ต.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

สงขลานครินทร ประจําป 2564
8 ต.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
13 ต.ค. 64  - วันคลายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสารบรรณ
 13 ต.ค. 64  - วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล สุราษฎรธานี

อดุลยเดชมหาราชฯ
 19 ต.ค.64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
21 ต.ค. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน กองนโยบาย

ครั้งที่ 5/64
21 ต.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กองบริการวิชาการวข.ปน.
21 ต.ค. 64  - โครงการ รณรงควันทันตสาธารณสุขแหงชาติ ทันตแพทยศาสตร
23 ต.ค. 64  - วันปยมหาราช งานสารบรรณ

52
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
23 ต.ค. 64  - วันปยะ สถานีวิทยุ วข.ปน.
23 ต.ค. 64  - วางพวงมาลาเนื่องในวันปยะมหาราช สุราษฎรธานี
29-ต.ค.-64  - โครงการวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแหงชาติ ประจําป 2564 แพทยแผนไทย
31 ต.ค. 64  - วันสุดทายของการสงระดับคะแนน(การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1/2564)

พฤศจิกายน  2564
 2 พ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
3 พ.ย. 64  - แจงผลการศึกษาผานเว็บไซต(การประมวลผลและแจงผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
4 พ.ย. 64  - สงผลการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

(การประมวลผลและแจงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
9 พ.ย. 64  - วันรูสมิแล งานสารบรรณ
10 พ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
12 พ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

ประจําป 2564
 16 พ.ย.64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
18 พ.ย. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรใน กองนโยบาย

เชิงระบบ ครั้งที่ 6/64
19 พ.ย. 64  - วันลอยกระทง งานสารบรรณ
 25 พ.ย.64  - เปดหอพักนักศึกษาภาค 2/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ธันวาคม  2564
 1 ธ.ค.63  - ประชุมสมาชิกเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบัน กองพัฒนานักศึกษา

อุดมศึกษาภาคใตตอนลางเพ่ือวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
2 ธ.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษาและนวัตกรรม

สงขลานครินทร ประจําป 2564
4-ธ.ค.-64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 78 (5/2564) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
5 ธ.ค. 64  - วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสารบรรณ
5 ธ.ค. 64  - วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานีวิทยุ วข.ปน.
 5 ธ.ค. 64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 /วันชาติ/วันพอแหงชาติ สุราษฎรธานี
 7 ธ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กองกลาง
8 ธ.ค. 64  - วันวีรไทย งานสารบรรณ
 13 ธ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 79 (6/2564) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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วัน เดือน ป หนวยงานรับผิดชอบ
16 ธ.ค. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 6/64 กองนโยบาย
17 ธ.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564 สํานักการศึกษาและนวัตกรรม
 21 ธ.ค.64  - ประชุมทีมบริหาร กองกลาง
31 ธ.ค. 64  - วันสิ้นป งานสารบรรณ
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   รายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป 2564
       ภาคผนวก 1

         สวนงาน



   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สวนงานประเภทนโยบายและบริหาร 



1. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เชิญประชุม สงระเบียบ วันประชุม แจงผลการประชุม

18 ก.ย 63  29 ต.ค.63  6 ต.ค.63  7 - 13 ต.ค.63
7 ต.ค 63  27 ต.ค.63 3-พ.ย.-63 4 - 10 พ.ย.63
 4 พ.ย.63  24 พ.ย.63  1 ธ.ค.63  2 - 8 ธ.ค.63
 2 ธ.ค.63  29 ธ.ค.63  5 ม.ค.64  6 - 12 ม.ค.64
 6 ม.ค.64  26 ม.ค.64  2 ก.พ.64 3 - 9 มี.ค.64
 3 ก.พ.64  23 ก.พ.64  2 มี.ค.64 3 - 9 มี.ค.64
 3 มี.ค.64  30 มี.ค.64  7 เม.ย.64 8 - 14 เม.ย.64
 8 เม.ย.64  4 พ.ค.64  11 พ.ค.64 12 - 18 พ.ค 64
 12 พ.ค.64  25 พ.ค.64  1 มิ.ย.64  2 - 8 มิ.ย.64
2 มิ.ย 64  29 มิ.ย.64  6 ก.ค.64  5 - 11 ก.ค.64
7 ก.ค 64  27 ก.ค.64  3 ส.ค.64 4 - 10 ส.ค. 64 
4-ส.ค.-64 31-ส.ค.-64  7 ก.ย.64  8 - 14 ก.ย.64
8 ก.ย 64  28 ก.ย.64  5 ต.ค.64 6 - 12 ต.ค. 64 
6 ต.ค 64  26 ต.ค.64  2 พ.ย.64 3 - 9 พ.ย. 64 
3 พ.ย 64  30 พ.ย.64  7 ธ.ค.64 8 - 14 ธ.ค. 64

ปฏิทินงานของกองกลาง

การพิจารณา

แจงชื่อเร่ือง
สงเอกสารประกอบ

กก.1

 22 ก.ย.63
 20 ต.ค.63
 17 พ.ย.63
 22 ธ.ค.63
 19 ม.ค.64
 16 ก.พ.64
 23 มี.ค.64
27 เม.ย 64
 18 พ.ค.64
 22 มิ.ย.64
 20 ก.ค. 64
24-ส.ค.-64
 21 ก.ย. 64
 19 ต.ค. 64
 23 พ.ย. 64



1. ประชุมทีมบริหาร

เชิญประชุม สงระเบียบ วันประชุม แจงผลการประชุม

 18 ก.ย.63  16 ต.ค.63  20 ต.ค.63  21 - 29 ต.ค.63
23 ต.ค 63  13 พ.ย.63  17 พ.ย.63  20 - 28 พ.ย.63
20 พ.ย 63  11 ธ.ค.63  15 ธ.ค.63 16 - 24 ธ.ค.63
 18 ธ.ค.63  15 ม.ค.64  19 ม.ค.64  20 - 28 ม.ค.64
 22 ม.ค.64  12 ก.พ.64  16 ก.พ.64  17 - 25 ก.พ.64
19-ก.พ.-64  12 มี.ค.64  16 มี.ค.64 17 - 25 มี.ค.64
 19 มี.ค.64  16 เม.ย.64  20 เม.ย.64 21 - 29 เม.ย.64
 23 เม.ย.64  14 พ.ค.64  18 พ.ค.64 19 - 27 พ.ค.64
 22 พ.ค.64  11 มิ.ย.64  15 มิ.ย.64 16 - 24 มิ.ย 64
 21 มิ.ย.64  17 ก.ค.64  20 ก.ค.64  21 - 29 ก.ค.64
23 ก.ค 64  13 ส.ค.64  17 ส.ค.64  18 - 26 ส.ค.64
20 ส.ค 64  17 ก.ย.64  21 ก.ย.64 22 - 30 ก.ย. 64 
24 ก.ย 64  15 ต.ค.64  19 ต.ค.64 20 - 28 ต.ค. 64
23 ต.ค 64  12 พ.ย.64  16 พ.ย.64 17 - 25 พ.ย. 64 
19 พ.ย 64  17 ธ.ค.64  21 ธ.ค.64 22 - 30 ธ.ค. 64 

กก.2

สงเอกสารประกอบ

 8 ต.ค. 64
 5 พ.ย. 64
 10 ธ.ค. 64

 4 ธ.ค.63

แจงชื่อเร่ือง

การพิจารณา

 7 พ.ค.64
4 มิ.ย 64

 8 ม.ค.64
 5 ก.พ.64
 5 มี.ค.64
 9 เม.ย.64

 10 ก.ค.64
 6 ส.ค.64

 10 ก.ย. 64

 9 ต.ค.63
 6 พ.ย.63



- แจงจัดสรรเงินประจํางวด
- กองคลัง แจงเวียนแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหคณะ/สวนงาน

/วิทยาเขต
- คณะ/หนวยงาน/วิทยาเขตสงรายการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป/ขยายเวลาเบิกจายเงิน  

กรณีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหของหนวยงาน ( งบลงทุน )
- คณะ/หนวยงาน/วิทยาเขตสงเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหประจําป 

งบประมาณ 2563 ทุกงบรายจาย
คณะ/หนวยงาน/วิทยาเขตแจงเงินเหลือจายมายังกองคลัง

วัน เดือน ป กิจกรรมขั้นตอน
ต.ค.-64

ปฏิทินงานของกองคลัง

ก.ค.-64

ปลายเดือน ส.ค. 64

กค.1

กลางเดือน ก.ย. 64

กลางเดือน ส.ค. 64



ม.ค.64 - ธ.ค. 64 1.  การเสนอขอจัดตั้งสวนงาน/หนวยงาน ...................................
 -  เสนอโครงการ .......................................ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
 -  เสนอโครงการ........................................ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ม.ค.64 - ธ.ค. 64 2.  การเสนอขอปรับโครงสรางภายในสวนงาน/หนวยงาน.........................
 -   เสนอโครงสราง .......................................ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
(เม่ือประกาศใชแลวจะตองดําเนินการตามประกาศ อยางนอย 1 ป จึงจะสามารถขอเสนอ
ปรับโครงสราง ฯ)

1 – 30 ก.พ. 64 3.  การยืนยันจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 - 2566
 -   เสนอที่ประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

1 – 30 ก.ย. 64 4.  รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2562
 -  เสนอที่ประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
 -  เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

1 – 30 มิ.ย. 64 5.  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  1 ป (พ.ศ. 2565)
 -  ทบทวนและคาดการณผลการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ 1 ป
 -  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

1 – 30 ส.ค. 64 6.  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยป 2561–2565
พ.ค.-64  -  ขอขอมูลผลการดําเนินงานจากสวนงาน 
มิ.ย.-64  -  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

    ป 2561 – 2565
ส.ค.-64  -  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยป 2561 – 2565

การศึกษาเรื่องภาวะการหางานทําและขอคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2562

ก.ย.-63  - ประสานงานกับสกอ. 
 - ปรับปรุงโปรแกรมระบบการไดทํางานของบัณฑิตรวมกับศูนยคอมพิวเตอรสําหรับ

การกรอกขอมูล online
ก.ย.-63  - ชวงเวลาใหบัณฑิตกรอกขอมูลผานระบบ 
ต.ค.-63  - รวบรวมขอมูลบัณฑิตรุนปการศึกษา 2562 และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ธ.ค.-62  - ประสานงานการสงขอมูลการไดงานทําใหสกอ.
พ.ย. - ธ.ค. 63  - ติตตามขอมูลการไดงานรวมกับคณะและตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 
พ.ย. - ธ.ค. 63  - รายงานผลการไดงานทํารอบที่ 1 
ม.ค. - พ.ค. 64  - ติตตามขอมูลการไดงานรวมกับคณะและตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2
พ.ค.-64  - รายงานผลการไดงานทํารอบที่ 2

ปฏิทินงานของกองนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
กิจกรรม/ขั้นตอน  วัน เดือน ป

กนยผ.1



ม.ค. - พ.ค. 64  - ปรับปรุงขอมูลบนระบบการไดงานทํา
พ.ค. - มิ.ย. 64  - ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตในภาพรวมเสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย
 - จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลเปนรูปเลม และนําเสนอขอมูลบน Web 

ของมหาวิทยาลัย
 - จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลเปนรูปเลม และนําเสนอขอมูลบน Web 

ของมหาวิทยาลัย

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รุนปการศึกษา 2561

มิ.ย.-ส.ค 63  - ตรวจสอบสถานที่ทํางานบัณฑิตรุนปการศึกษา 2561
ก.ย. - ต.ค. 63  - รวบรวมขอมูลจากนายจางของบัณฑิตรุนป 2561
ต.ค. - ธ.ค. 63  - ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลเสนอ
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลเปนรูปเลม

และนําเสนอขอมูลบน Web ของมหาวิทยาลัย
มิ.ย.-ส.ค 64  - ตรวจสอบสถานที่ทํางานบัณฑิตรุนปการศึกษา 2562
ก.ย. - ต.ค. 64  - รวบรวมขอมูลจากนายจางของบัณฑิตรุนป 2562
ต.ค. - ธ.ค. 64  - ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลเสนอ
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลเปนรูปเลม

และนําเสนอขอมูลบน Web ของมหาวิทยาลัย

โครงการติดตามประเมินผลการใช load unit ในการรายงานผลการปฏิบัติภาระงาน
ของขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ส.ค. - พ.ย. 63  - ศึกษาปญหาและรวมพัฒนาโปรแกรม ภาระงานรวมกับศูนยคอมพิวเตอร
ส.ค. - พ.ย. 63  - ประสานงานการบันทึกขอมูลและแกไขปญหาการเทียบ load unit ทั้งปงบประมาณ
ส.ค. - พ.ย. 63  - รวบรวมขอมูลการบันทึกขอมูลผานระบบ ครั้งที่ 1 ทุกวิทยาเขต (ขอมูล เม.ย. -ส.ค. 63)
พ.ย 63  - ประชุมคณะกรรมการเทียบภาระงานสายวิชาการ ประจําป (ครั้งที่ 1)
ต.ค. - พ.ย. 63  - ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลฯ ครั้งที่ 1 
มี.ค.-64  - รวบรวมขอมูลการบันทึกขอมูลผานระบบ ครั้งที่ 2 ทุกวิทยาเขต(ขอมูล ส.ค. 63-ม.ค. 64)
เม.ย. - พ.ค. 64  - ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ครั้งที่ 2
ก.ค.  - ก.ย. 64  - สรุป และจัดทํารายงานภาระงานฯ ปงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1 1/2562 

และครั้งที่ 2 2/2562)
ก.ค.-64  - ประชุมคณะกรรมการเทียบภาระงานสายวิชาการ ประจําป (ครั้งที่ 2)

  วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
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การจัดทําขอมูลสารสนเทศป 2563-2564
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - รวบรวมและจัดทําขอมูลดานตาง ๆ จากคลังขอมูลของมหาวิทยาลัย
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - วิเคราะหและจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลในลักษณะหนังสือ และเสนอบน Web 

ของกองแผนงาน และมหาวิทยาลัย
งานคลังขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - ประสานงานการพัฒนาคลังขอมูลรวมกับศูนยคอมพิวเตอรและหนวยงานที่เก่ียวของ
 - กําหนดรหัสขอมูลหนวยงาน ครุภัณฑ การเงินและอื่น ๆ ในระบบคลังขอมูลกลาง

ของมหาวิทยาลัย
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - พัฒนาคลังขอมูลในระบบ on-line

การวิเคราะหขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานอาจารย
ต.ค.-63  - รวบรวมขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ทุกวิทยาเขต(หลังการเปด

ภาคเรียน 1 เดือน)
ต.ค. 63 - พ.ย. 63  - สรุปและประมวลผลขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ภาระงานสอนของอาจารย

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ส.ค.-ธ.ค.63)
ก.พ.-64  - รวบรวมขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ทุกวิทยาเขต(หลังการเปด

ภาคเรียน 1 เดือน)
ก.พ. 64 - มี.ค. 64  - สรุปและประมวลผลขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ภาระงานสอนของอาจารย

 - ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ม.ค.-พ.ค.64)
เม.ย. 64-พ.ค. 64  - สรุปและจัดทํารายงานนักศึกษาเต็มเวลาประจําปการศึกษา 2563 และ

รายงานนักศึกษาเต็มเวลาประจําปการศึกษา 2563

การวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหม รุนปการศึกษา 2563
ก.ย.-63  - รวบรวมและตรวจสอบขอมูลนักศึกษาใหมรุนปการศึกษา 2563
ต.ค.-63  - รวบรวมและตรวจสอบขอมูลนักศึกษาใหมรุนปการศึกษา 2563 (วข ปตตานี)
ต.ค. - พ.ย. 63  - ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหม รุนปการศึกษา 2563
พ.ย.-63  - สรุปและจัดทํารายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2563

คาธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - วิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของทุกคณะ/หนวยงาน
ส.ค. 63 - พ.ย. 63 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1
ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2
เม.ย. 64 - ก.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3

  วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
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โครงการจัดการศึกษาพิเศษ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - วิเคราะหโครงการ
ส.ค. 63 - พ.ย. 63 - เสนอผูบริหารฯ และสงวาระเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ครั้งที่ 1
ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 - เสนอผูบริหารฯ และสงวาระเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ครั้งที่ 2
เม.ย. 64 - ก.ค. 64 - เสนอผูบริหารฯ และสงวาระเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ครั้งที่ 3
รายงานประจําปของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 - รวบรวมและตรวจสอบขอมูลของคณะ/หนวยงาน
ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 - วิเคราะห ตรวจสอบ เรียบเรียง และขบวนการจัดทํารูปเลมรายงานฯ
ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 - สรุปและจัดทําเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการนําเสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- เสนอที่ประชุมและเผยแพรรายงานประจําป 2563
การสรุปรายงานประจําปของหนวยงานระดับคณะ/หนวยงานสนับสนุน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - รวบรวมและตรวจสอบขอมูลของคณะ/หนวยงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - สรุปและจัดทําเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการนําเสนอ

ในที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
 ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานผูบริหารฯ (อธิการบดีและทีม) ครึ่งวาระ 

และตามวาระ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - เก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของทีมบริหาร
ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  - สรุปและจัดทําเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารรายงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของทีมบริหาร

การติดตามและประเมินผลหัวหนาสวนงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - เตรียมงานและศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - ติดตามและประเมินผลสวนงานตามรอบการดําเนินของสวนงาน เสนอผูที่เก่ียวของ 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - รวบรวมขอมูล  ติดตาม ประมวลผล วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - จัดพิมพ แกไข ตรวจสอบ จัดทํารายงาน และเผยแพรเอกสาร

ดานอัตรากําลัง
 1.  แจงขอมูลกําลังคนภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2563

 ต.ค. 63  - แจงอัตราบุคคลากรทั้งมหาวิทยาลัย จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปยัง สํานักงาน ก.พ.

กิจกรรม/ขั้นตอน
กนยผ.4

  วัน เดือน ป



2. การดําเนินการตามมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
 ธ.ค. 63  - แจงอัตราขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยัง คปร. 

สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
 - แจงยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและวางลงระหวางป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยัง คปร. สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
3. การจางพนักงานมหาวิทยาลัย

 ต.ค. 63  - พิจารณาอัตราวางมีเงินของขาราชการ เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงเงินเดือนเหลือจาย
ไปเปนเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร

 ธ.ค. 63  - ประมาณการคาใชจายขั้นตํ่าของเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร เพ่ือขอต้ังงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  -

การยายสับเปลี่ยนจากพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผนดิน

 - ติดตามและปรับปรุงขอมูลอัตราวางมีเงินและมีคนครองของขาราชการ/ลูกจางประจํา 
เดือนละ 1 ครั้ง

 - ใหคําปรึกษาแนวทางการบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
21 ม.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิงระบบ ครั้งที่ 1/64
18 ก.พ. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 1/64
18 มี.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิงระบบ ครั้งที่ 2/64
22 เม.ย. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 2/64
20 พ.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิงระบบ ครั้งที่ 3/64
17 มิ.ย. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 3/64
15 ก.ค. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิงระบบ ครั้งที่ 4/64
26 ส.ค. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 4/64
16 ก.ย. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิงระบบ ครั้งที่ 5/64
21 ต.ค. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 5/64
18 พ.ย. 64  - ประชุมคณะทํางานดูแลเก่ียวกับการโอนและการยายของบุคลากรในเชิงระบบ ครั้งที่ 6/64
16 ธ.ค. 64  - ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังและอัตราคาจางพนักงาน ครั้งที่ 6/64

วิเคราะหการขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการจาง การขอยายขาราชการไปปฏิบัติงานแทนการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย การยายไปปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยของขาราชการสายสนับสนุน

กนยผ.5
กิจกรรม/ขั้นตอน  วัน เดือน ป



การจางลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน
ส.ค. 63  - แจงคณะ/หนวยงานจัดทําคําขอจางลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน
  หมวดคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ธ.ค. 63  - วิเคราะหการจางลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ธ.ค. 63  - เสนอคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอัตรากําลังฯ พิจารณาการขอจางลูกจางชั่วคราว

เงินงบประมาณ หมวดคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค. 64  - เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อนุมัติการจางลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ก.พ. 64  - พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินหมวดคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ใหกับคณะ/หนวยงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - ติดตามผลการจางลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
 - ดําเนินการบริหารอัตราลกูจางชั่วคราว เชน พิจารณาการขอเปลี่ยนตําแหนง การตัดโอน 

การขอเปลี่ยนอัตราคาจาง 

กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 
มี.ค. 64  - แจงคณะ/หนวยงาน เรื่องกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 
  ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567
พ.ค. 64  - แจงผลการพิจารณาการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินเพ่ิมใหม 

ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 ใหกับคณะ/หนวยงาน 

หมายเหตุ การทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 จะมีการแจงคณะ/หนวยงาน ทบทวนกรอบประมาณเดือนกรกฎาคม
ของทุกป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง

1. การติดตามการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ต.ค.63-ก.ย. 64

 ต.ค.63-ก.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการตดิตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  
เดือนละ 1 ครั้ง

2. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  2565
ก.ย.63  - ประชุมคณะทํางานพิจารณาคําขอคาครุภัณฑ ครั้งที่  1
ก.ย.63  - แจงคณะ/สวนงานจัดทําคําของบปราณเบื้องตนทุกงบรายจายทุกแผนงาน
ต.ค.63  -

 - ติดตามการใชจายงบประมาณแผนดิน เชนคาครุภัณฑ งบเงินอุดหนุน เดือนละ 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ครั้งที่ 1 

  วัน เดือน ป
กนยผ.6

กิจกรรม/ขั้นตอน



เพื่อ 1. กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณป
2. กําหนดวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมมหาวิทยาลัย

ธ.ค.63  -

ต.ค.63 คณะ/สวนงานจัดสงคําของบปราณเบื้องตนทุกงบรายจายทุกแผนงาน
ต.ค.63  - คณะทํางานพิจารณาคําขอคาครุภัณฑ     ทําหนาที่พิจารณา

กลั่นกรองรายละเอียดคําขอคาครุภัณฑ ของคณะ/หนวยงาน
ต.ค.63  - คณะทํางานพิจารณาคําขอคาที่ดินฯ  1  ป ทําหนาที่พิจารณา

กลั่นกรองรายละเอียดคําขอคาที่ดินฯ   1  ป  ของคณะ/หนวยงาน
ตน พ.ย.63  - สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณรายจาย

ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งรายการครุภัณฑ   ที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป
พ.ย.63  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 2

เพื่อ พิจารณารายละเอียดวงเงินแตละหมวดรายจาย ประจําป
ที่ใหคณะ/หนวยงานขอต้ัง

ส.ค.- ธ.ค.63  - จัดทําคําของบประมาณเชิงบูรณาการ 10 ประเด็นยุทธศาสตร มิติพ้ืนที่(ภาค  จังหวัด
/กลุมจังหวัด) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพ้ืนที่

ธ.ค.63   - จัดทํา/สงขอเสนองบประมาณเบื้องตน ทุกงบรายจาย ทั้งมิติกระทรวง/หนวยงาน  
มิติบูรณาการเชิงพ้ืนที่  และมิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ใหหนวยงานเจาภาพที่เก่ียวของ  

ธ.ค.63   - สํานักงบประมาณและมหาวิทยาลัยรวมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูล
ประมาณการรายรับ และการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง(MTEF)สงสํานักงบประมาณ  
เสนอ ครม.ใหความเห็นชอบ และสงสํานักงบประมาณ

ธ.ค.63  - มหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณประเภท ครภัณฑ  ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 1ป   ใหคณะ/สวนงาน

ธ.ค.63 จัดทํา/สงคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
 - กองแผนงานสรุปคําของบประมาณรายจายประจําป สงสํานักงบประมาณ

ม.ค.-เม.ย.64  - กองแผนงานรวมกับสํานักงบประมาณ  วิเคราะหงบประมาณรายจาย
ประจําป  ของมหาวิทยาลัย

พ.ค.64  - สํานักงบประมาณแจงงบประมาณรายจาย เบื้องตนใหมหาวิทยาลัย
ตน มิ.ย.  64  - วิเคราะห/จัดสรร/จัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําป   เพ่ือประกอบ

การบริหารงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย
มิ.ย. 64  - มหาวิทยาลัยแจงงบประมาณรายจาย เบื้องตนใหคณะ/หนวยงาน  

เตรียมการบริหารงบประมาณรายจายประจําป

  วัน เดือน ป
กนยผ.7

กิจกรรม/ขั้นตอน

ทบทวนเปาหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จากการใชจายงบประมาณ  ทั้งมิติกระทรวง/หนวยงาน มิตบิูรณาการ  สงสํานักงบประมาณ  

และจัดทํา MTEF เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปลาย ธ.ค.63



มิ.ย. - ก.ค. 64  -
 พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ของสภาผูแทนราษฎร 
 และคณะกรรมาธิการฯของวุฒิสภา  พรอมจัดสงขอมูลเพ่ิมเติม

ก.ค.- ส.ค.64  - ผูบริหารมหาวิทยาลัยชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
ตอคณะกรรมาธิการฯของสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการฯของวุฒิสภา

 ก.ย. 64  - จัดทํารายละอียด  เอกสารประกอบงบประมาณรายจาย ใหคณะ/หนวยงาน
เพ่ือใชประกอบการบริหารงบประมาณรายจาย

3. การติดตามการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ต.ค.-ธ.ค. 64

 ต.ค.-ธ.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการอํานวยการติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
   เดือนละ 1 ครั้ง
4. การจัดทํางบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ค.64  - แจงคณะ/หนวยงานจัดทําคําของบประมาณเชิงบูรณาการ
มิ.ย. 64  - แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนดิน  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566และแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย
 -คณะทํางานพิจารณาคาํขอคาครุภัณฑ
 -คณะทํางานพิจารณาคําขอคาที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป

มิ.ย.64   - คณะ/หนวยงานสงคําของบประมาณเชิงบูรณาการ
มิ.ย.64   - แจงคณะ/หนวยงานจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.   2566 เบื้องตน ทุกงบรายจาย  ทุกแผนงาน ทั้งงบปกติ  งบบูรณาการ 
งบพ้ืนที่ และสรุปปญหาอุปสรรค นโยบายการดําเนินงาน/แผนพัฒนาหนวยงาน  

ตน ส.ค.64  - คณะ/หนวยงานสงคําของบประมาณ พ.ศ.   2566 เบื้องตน ทุกงบรายจาย  ทุกแผนงาน   
ทั้งงบปกติงบบูรณาการ งบพ้ืนที่ พรอม เอกสารสรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ที่ผานมา   ภาระงานที่จะดําเนินการ  และงบประมาณที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
เปนพิเศษในปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตน ก.ย.64  - ประชุมคณะทํางานพิจารณาคําขอคาครุภัณฑ ครั้งที่  1
ตน  ก.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนดิน  ครั้งที่ 1 

เพ่ือ 1. กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณป
2. กําหนดวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมมหาวิทยาลัย

ตน   ต.ค.64  - นํากรอบนโยบายงบประมาณประจําป  เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   เพ่ือทราบ

กนยผ.8
กิจกรรม/ขั้นตอน

 - ติดตามการใชจายงบประมาณแผนดิน เชนคาครุภัณฑ งบเงินอุดหนุน เดือนละ 1 ครั้ง

เตรียมรายละเอียดขอมูล สําหรับชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ

และงบประมาณที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนเปนพิเศษ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วัน เดือน ป



ตนก.ย.- ตนต.ค.64  -

ก.ย.- ต.ค.64  - คณะทํางานพิจารณาคําขอคาครุภัณฑ     ทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดคําขอคาครุภัณฑ ของคณะ/หนวยงาน

ก.ย.- ต.ค.64  - คณะทํางานพิจารณาคําขอคาที่ดินฯ  1  ป ทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดคําขอคาที่ดินฯ   1  ป  ของคณะ/หนวยงาน

ปลาย ต.ค.64  - สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณรายจาย
ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งรายการครุภัณฑ   ที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป
โครงการบริการวิชาการและงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ

ตน  พ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 2
เพื่อ พิจารณารายละเอียดวงเงินแตละหมวดรายจาย

ที่ใหคณะ/หนวยงานขอต้ัง
ตน พ.ค.-พ.ย.64 จัดทําคําของบประมาณรายจายมิติพ้ืนที่(ภาค  จังหวัด/กลุมจังหวัด)ใหสอดคลองกับแผน

พัฒนาพ้ืนที
พ.ย.64   - จัดทํา/สงขอเสนองบประมาณเบื้องตน ทุกงบรายจาย ทั้งมิติกระทรวง/หนวยงาน  

มิติบูรณาการเชิงพ้ืนที่ และมิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ใหหนวยงานเจาภาพที่เก่ียวของ  
ตนก.ย.- กลาง พ.ย.63  - รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานปรจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

สงใหสํานักงบประมาณสํานักงบประมาณและมหาวิทยาลัยรวมกันพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงฐาน ขอมูลประมาณการรายรับและการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง(MTEF)
สงสํานักงบประมาณ  เสนอ ครม.ใหความเห็นชอบและสงสํานักงบประมาณ

ตน ก.ย.-กลาง ธ.ค.64 สํานักงบประมาณและมหาวิทยาลัยรวมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูล
ประมาณการรายรับ และการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง(MTEF)สงสํานักงบประมาณ  
เสนอ ครม.ใหความเห็นชอบ และสงสํานักงบประมาณ

ปลาย พ.ย.64  - มหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณประเภท ครภัณฑ  ที่ดินและ  
ต.ค.-ธ.ค.64 ส่ิงกอสราง 1ป ใหคณะ/หนวยงาน 

1 การจัดทํางบประมาณเงินรายไดของสํานักงานวทิยาเขตหาดใหญและ
สํานักงานอธิการบดี

8 มี.ค. 64  - ขอมูลรายรับ-รายจายป 2564 จากสวนงานยอยและกองคลัง
8 มี.ค. 64  - แจงสวนงานยอยจัดทํางบประมาณการรายจาย
1 เม.ย. 64  - สวนงานยอยลงขอมูลประมาณการรายรับ-รายจายในระบบ MAS
1 เม.ย. - 16 เม.ย. 64  - จัดทําประมาณการรายรับของสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญและสํานักงานอธิการบดี 

และจัดทํา MTEF เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วัน เดือน ป
ทบทวนเปาหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จากการใชจายงบประมาณ  ทั้งมิติกระทรวง/หนวยงาน มิติบูรณาการ  สงสํานักงบประมาณ  

กนยผ.9
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19 เม.ย. - 14 พ.ค. 64  - จัดทําประมาณการรายจายของสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญและสํานักงานอธิการบดี 
17 เม.ย. - 31 พ.ค. 64  - สรุปขอมูลงบประมาณรายรับ-รายจายเพ่ือเสนอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตนเดือน มิ.ย. 64  - ประชุมผูบริหารพิจารณาประมาณการรายรับและกรอบวงเงินประมาณการ

รายจายของสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญและสํานักงานอธิการบดี (ประชุมครั้งที่ 1)
กลางเดือน มิ.ย. 64  - ปรับรายละเอียดประมาณการรายจาย
กลางเดือน มิ.ย. 64  - ประชุมผูบรหิารพิจารณาตัดลดประมาณการรายจายใหอยูภายในวงเงินประมาณ

การรายรับ (ประชุมครั้งที่ 2)
ปลายเดือน มิ.ย. 64  - สรุปรายละเอียดงบประมาณเงินรายได  ของสํานักงานวิทยาเขตหาดใหญและ

สํานักงานอธิการบดี
2. การจัดทํางบประมาณเงินรายไดงบกลางมหาวิทยาลัย

 - แจงสวนงาน/สวนงานยอยจัดทํางบประมาณการรายจาย
7 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 64  - จัดทําประมาณการรายรับเงินรายไดงบกลางมหาวิทยาลัย
14 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 64  - จัดทําประมาณการรายจายเงินรายไดงบกลางมหาวิทยาลัยและเสนอผูบริหาร

พิจารณาตอไป
ตนเดือน ก.ค. 64  - ประชุมผูบริหารพิจารณารายจายเงินรายไดงบกลางมหาวิทยาลัย
กลางเดือน ก.ค. 64  - ปรับรายละเอียดประมาณการเงินรายไดงบกลางมหาวิทยาลัย

 5. การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
    5.1 การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายไดที่เกี่ยวของกับสวนงาน

 16 มี.ค. 64

 23 มี.ค. 64  - แจงสวนงานจัดทําประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 ใหทุกสวนงานบันทึกขอมูลในระบบ Management Accounting System (MAS) 

 29 เม.ย. 64  -  กรณีสวนงานที่มีประมาณการรายรับไมเพียงพอกับงบประมาณรายจายตองยืม/ขอสนับสนุน
    เงินรายไดมหาวิทยาลัย บันทึกขอมูลในระบบ MAS แลวเสร็จ เพ่ือทําการวิเคราะหการ
    ใหยืม/สนับสนุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย

 24 พ.ค. 64  - สวนงานที่มีประมาณการรายรับเพียงพอกับงบประมาณรายจาย  บันทึกขอมูลในระบบ MAS 
   แลวเสร็จ พรอมทั้ง submit เพ่ือใหกองนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ตรวจสอบความ
   ถูกตองของขอมูลตามขั้นตอนของระบบ

 8 มิ.ย. 64   - สวนงานใดตรวจสอบแลวมีการแกไข กองนโยบายฯ จะสงขอมูลงบประมาณรายจายเงิน
    รายไดกลับในระบบ MAS เพ่ือทําการแกไข  สวนสวนงานใดไมมีการแกไข กองนโยบายฯ 
  ทําการ Accept ไปยังขั้นตอนตอไปของระบบ

   พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ซ่ึงเปนนโยบายเดียวกับงบประมาณแผนดิน)

 - นโนบายงบประมาณเงินรายไดและแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
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 24 มิ.ย. 64   - ทุกสวนงานบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  2565  
    แลวเสร็จสมบูรณตามขั้นตอนของระบบ

 2 ก.ค. 64  - ประมวลขอมูลงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปภาพรวมมหาวิทยาลัย  และสรุป
   วิเคราะหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยสงขลา
   นครินทร  ที่ประชุม ก.บ.ม.  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 2 ก.ค. 64  - สวนงานสงเอกสารงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2565  ตามแบบ 
   ฟอรมในระบบ MAS ไปยังกองนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน จํานวน 1 ชุด 

 3 ส.ค. 64  - นําประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจายเงินรายไดเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือ
   พิจารณาใหความเห็นชอบ

 13 ส.ค. 64  - นําประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจายเงินรายไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
   การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนํา
   เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 18 ก.ย. 64  - นําประมาณการรายรับ – งบประมาณรายจายเงินรายไดเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
   เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 24 ก.ย. 64  - แจงประมาณการรายรับ – งบประมาณรายจายเงินรายไดที่ผานการพิจารณาอนุมัติจาก 
  สภามหาวิทยาลัยใหสวนงานทราบและถือปฏิบัติ

งานวิเคราะหและจัดการผังแมบทของวิทยาเขตสวนขยายที่ตําบลทุงใหญ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. ดานผังแมบท

ประสานและจัดทําผังแมบทรวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตตรัง 
ประมวลขอมูลที่เกี่ยวของดานตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการใชงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
- การสํารวจขอมูลดานกายภาพและพ้ืนที่ใกลเคียง
- การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน (พ้ืนที่และอาคารทั้งหมดของวิทยาเขต)
- การสํารวจความตองการใหสอดคลองกับการใชพ้ืนที่
- แผนการใชพ้ืนที่
- การจัดทําผังแมบทการใชที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค ระบบจราจร ฯลฯ
- แนวความคิดในการออกแบบ เขียนแบบ ผังแมบท วิเคราะห จัดสรรพ้ืนที่ และประมาณ

การงบประมาณ
- การปรับปรุงและพัฒนาผังแมบทใหสอดคลองกับนโยบาย แผนงานและความจําเปน

ในการใชงาน
- การสํารวจแนวเขต ขอรังวัดสอบเขตและปกหลักเขตที่ดิน 
- รับมอบอํานาจการนํารังวัด การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน

กนยผ.11
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- การประสานงานกับสวนราชการภายนอกที่เก่ียวของ
- การขอข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุรายการอาคาร/ส่ิงปลูกสรางทั้งหมด
- การประชุมเก่ียวกับการใชพ้ืนที่
- การจัดทําเอกสาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2. การกํากับและควบคุมดานกายภาพ
เสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการกอสรางใหเปนไปตามผังแมบท การใช
ประโยชนที่ดิน และทําหนาที่ฝายเลขานุการ ของคณะกรรมการผังแมบทวิทยาเขต
สวนขยายที่ตําบลทุงใหญ
- การตรวจสอบดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของแบบรูปและรายละเอียดที่หนวยงาน  

นําเสนอ
- การตรวจสอบพื้นที่จริง การเตรียมขอมูลนําเสนอคณะกรรมการผังแมบท (รวมทั้งการ

ถายภาพ และการเสนอขอมูลในลักษณะรูป, แบบและผัง ฯลฯ)
- การจัดประชุม (เชิญประชุม, การประสานกับผูมาชี้แจงขอมูล, ขอใชหองประชุม, 

อาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ)
- การทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมฯ 
- การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในดานตางๆ 
- การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 
- การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลผังแมบทและรูปแบบอาคาร โปรแกรม Auto CAD

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3. จัดทําฐานขอมูลดวยระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ GIS /Auto CAD 
- การจัดทําผังแมบท Up Date ใหเปนปจจุบัน
- การจัดทําและรวบรวมขอมูลอาคารสารสนเทศดวยระบบ GIS
- ฐานขอมูลและการจัดทําผังการขอข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุรายการอาคาร/ส่ิงปลูกสราง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4. การบริหารจัดการพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชบริเวณเขาคอหงส
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเขตพ้ืนที่และกําหนดแนวทางการใชพ้ืนที่
- ประสานขอมูล/แนวเขตที่ดินเปนระยะกับสํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ
- ประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ
- สํารวจและปกปายเขตพ้ืนที่ปกปกฯ รวมกับผูรับผิดชอบโครงการ
- การติดตามตรวจสอบแนวเขตที่ดินดานสํานักสงฆที่ติดตอกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5. คณะกรรมการฯ ตางๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารจัดการบาทวิถีอาคาร LRC
- คณะกรรมการติตตามการใชจายงบประมาณคาที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป
- คณะกรรมการตรวจรับรูปแบบอาคาร ที่คณะ/หนวยงานขอความอนุเคราะห
- คณะกรรมการที่เก่ียวกับการพิจารณางบประมาณทุกชุด
- ฯลฯ

  วัน เดือน ป
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งานวิเคราะหและจัดการผังแมบทระดับมหาวิทยาลัย
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. การจัดการพื้นที่สวนขยายที่ตําบลทุงใหญ

- การรับมอบอํานาจ ขอรังวัด การนํารังวัด สํารวจแนวเขต การระวังชี้แนวเขตและ
รับรองเขตที่ดิน

- การจัดสรรพ้ืนที่ใหคณะ/หนวยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
- การขอใชที่ดินสวนเพ่ิมเติม ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
- การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน ทั้งแปลงตามมาตรา 8และมาตรา 9 แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน
- การกําหนดผังระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2. การจัดการพื้นที่ตําบลพังลา อําเภอสะเดา ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ 
   จังหวัดสงขลา
- การรับมอบอํานาจ ขอรังวัด การนํารังวัด สํารวจแนวเขต การระวังชี้แนวเขตและรับรอง

เขตที่ดิน
- การสํารวจทรัพยสินตามแนวสายไฟฟาแรงสูงพาดผานรวมกับงานวินัยและนิติการ  

กองการเจาหนาที่ และกองคลัง
- การสํารวจขอมูลดานกายภาพและพ้ืนที่ใกลเคียง
- การสํารวจความตองการใหสอดคลองกับการใชพ้ืนที่
- แผนการใชพ้ืนที่
- การจัดทําผังแมบทการใชที่ดนิ ระบบสาธารณูปโภค ระบบจราจร ฯลฯ
- แนวความคิดในการออกแบบ เขียนแบบ ผังแมบท วิเคราะห จัดสรรพ้ืนที่ และประมาณ

การงบประมาณ
- การประสานงานกับสวนราชการภายนอกที่เก่ียวของ
- การประชุมเก่ียวกับการใชพ้ืนที่
- การจัดทําเอกสาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3. ฝายเลขานุการคณะกรรมการวางแผนการใชประโยชนพื้นที่ทุงใสไช อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี
- การสํารวจขอมูลดานกายภาพและพ้ืนที่ใกลเคียง
- แผนการใชพ้ืนที่
- แนวความคิดในการออกแบบ เขียนแบบ ผังแมบท วิเคราะห จัดสรรพ้ืนที่ใหสอดคลอง

กับนโยบายและแผนงาน
- การประสานงานกับสวนราชการภายนอกที่เก่ียวของ

  วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
กนยผ.13



- การตรวจสอบพื้นที่จริง การเตรียมขอมูลนําเสนอคณะกรรมการฯ (รวมทั้งการถายรูปและ
การเสนอขอมูลในลักษณะรูปภาพ, แบบ, ผัง ฯลฯ)

- การจัดประชุม (เชิญประชุม, การประสานกับคณะกรรมการฯ, ขอใชหองประชุม, 
อาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ

- การทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมฯ
- การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในดานตางๆ
- การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ
- จัดเก็บขอมูลผังแมบทดวยโปรแกรม Auto CAD & GIS
- การจัดทําเอกสาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการใชที่ดินและอาคาร/สิ่งปลูกสรางของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต
- ดําเนินการใหมีการจัดทําเอกสารการขอใชที่ดินใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- สํารวจรายการที่ดินและอาคาร/ส่ิงปลูกสรางในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดขึ้นทะเบียน

ที่ราชพัสดุโดยย่ืนตอ สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ ตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
- กํากับการใชหรือขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินใหถูกตองตามกฎหมายและ

ระเบียบวาดวยที่ดินประเภทนั้นๆ 
- สํารวจผลการใชที่ดนิและอาคาร/ส่ิงปลูกสรางเปนระยะๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ เก่ียวกับการดูแลที่ดินและอาคาร
- การประสานงานกับทุกวิทยาเขต
- การจัดทําผังแมบท Up Date ใหเปนปจจุบัน
- การรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่และอาคารดวยระบบ GIS
- แผนการใชพ้ืนที่
- การประสานงานกับสวนราชการภายนอกที่เก่ียวของ
- การเตรียมขอมูลนําเสนอคณะกรรมการฯ (รวมทั้งการถายรูปและการเสนอขอมูลใน

ลักษณะรูปภาพ, แบบ, ผัง ฯลฯ)
- การจัดประชุม (เชิญประชุม, การประสานกับทุกวิทยาเขต, ขอใชหองประชุม,  

อาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ)
- การทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมฯ
- การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ
- การจัดทําเอกสาร

  วัน เดือน ป
กนยผ.14

กิจกรรม/ขั้นตอน



ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5. การจัดการโครงการอาคารนวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   ในที่ดินเชาการรถไฟแหงประเทศไทย
- การประสานงานกับการรถไฟแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ (การประชุมติดตามความ

กาวหนาการกอสรางรวมกับการรถไฟฯ ทุก 45 วัน)
- การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวของ
- ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุงานกอสรางโครงการอาคารศูนยนวัตกรรม

ทางวิชาการ
- การจัดประชุม (เชิญประชุม, การประสานกับกรรมการ, ขอใชหองประชุม, อาหาร

/เครื่องดื่ม ฯลฯ)
- การทํารายงานการประชุม
- การจัดทําเอกสาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6. การจัดการโครงการกอสรางอาคารพาณิชยและศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร (อาคารจอดรถ ดานถนนกาญจนวนิช)
- คณะกรรมการศึกษาแผนการลงทุน
- ฝายเลขานุการคณะกรรมการกําหนด TOR
- คณะกรรมการจัดจางออกแบบเขียนแบบกอสรางอาคารฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 7. ฝายเลขานุการคณะทํางารพิจารณาคําขอคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1 ป 
   ทุกปงบประมาณ
- การรวบรวมเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ
- การตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารคําขอตั้ง การวิเคราะห จัดหมวดหมูและจัดลําดับ

ความสําคัญของงบประมาณ
- การประสานเรื่องขอมูลและรายละเอียดงบประมาณ
- คณะทํางานฯ พิจารณาคําขอคาที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป ของคณะ/หนวยงาน
- จัดทํารายละเอียดทําขอสงสํานักงบประมาณ
- ประสานและวิเคราะหรายละเอียดรวมกับสํานักงบประมาณ
- จัดทํารายละเอียดขอมูลเพ่ือชี้แจงคณะกรรมาธิการ
- การประสานกับคณะ/หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
- การติดตามผลการใชงบประมาณ
- รวบรวมรายการส่ิงกอสรางผูกพันสงงานแผนงานงบประมาณ
- รวบรวมจัดลําดับเอกสารคา K ตามแบบฟอรมสงสํานักงบประมาณ
- คณะกรรมการติดตามการใชจายคาที่ดินและส่ิงกอสราง
- คณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณแผนดินของสํานักงานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ

  วัน เดือน ป
กนยผ.15

กิจกรรม/ขั้นตอน



- คณะกรรมการอํานวยการติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
- ติดตามความคืบหนางานกอสรางเพ่ือรายงานสํานักงบประมาณเปนระยะๆ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 8. การจัดการขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองทั้ง 5 วิทยาเขต (ทุกป)
- ตรวจสอบรายการและประสานขอมูลรายละเอียดกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต
- แจงกรมโยธาธิการและผังเมืองตามรายการพ้ืนที่ของทุกวิทยาเขต ทั้งที่ไมเก่ียวของและ

พ้ืนที่ที่เก่ียวของ พรอมเอกสารรายละเอียดของพ้ืนที่และโครงการ
- จัดทําเอกสารและเก็บขอมูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 9. การจัดการขอใชที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินฯ (พื้นที่อื่นๆ)
- การสํารวจขอมูลดานกายภาพและพ้ืนที่ใกลเคียง
- การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
- แผนการใชพ้ืนที่
- แนวความคิดในการออกแบบ เขียนแบบ ผังแมบท วิเคราะห จัดสรรพ้ืนที่ และประมาณ

การงบประมาณ
- การสํารวจแนวเขต ขอรังวัดสอบเขตและปกหลักเขตที่ดิน 
- รับมอบอํานาจการนํารังวัด การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
- การประสานงานกับสวนราชการภายนอกที่เก่ียวของ
- การประชุมเก่ียวกับการใชพ้ืนที่
- การจัดทําเอกสาร

การจดัทําปฏิทินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําป 2565
 14 ส.ค. 64  - แจงคณะ/หนวยงานจัดทํากิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินงานในป 2565
 18 ก.ย. 64  - คณะ/หนวยงานสงกิจกรรมใหกองแผนงาน
 ก.ย. - พ.ย. 64  - รวบรวมและจัดทําเปนปฏิทินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําป 2565
 ธ.ค. 64  - เผยแพรปฏิทินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําป 2565

  วัน เดือน ป
กนยผ.16
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล
การตอเวลาราชการ

 31 มี.ค.64  - ผูประสงคขอตอเวลาราชการย่ืนคําขอตอเวลาราชการ
  30 เม.ย.64  - สวนงานเสนอตอเวลาราชการมายังมหาวิทยาลัย
มิ.ย.- ก.ค.64  - ประชุมคณะกรรมการตอเวลาราชการ
ส.ค.- ก.ย.64  - เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 ภายใน ก.ย.64  - ออกคําส่ัง

การใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติงานตอ
  ธ.ค.63  - เสนอ ก.บ.ม.พิจารณาขั้นตอนการใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติงานตอ
  30 เม.ย.64  - สวนงานเสนอขอใหพนักงานอยูปฏิบัติงานตอมายังมหาวิทยาลัย
  พ.ค.-มิ.ย.64  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
  ก.ค. - ส.ค.64  - เสนอ ก.บ.ม.อนุมัติ
  30 ก.ย.64  - ออกคําส่ัง

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งตัวบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
  ม.ค.63  - ประชุมครั้งที่ 1/2564
 มี.ค.63  - ประชุมครั้งที่ 2/2564
  พ.ค.63  - ประชุมครั้งที่ 3/2564
 ก.ค.63  - ประชุมครั้งที่ 4/2564
 ก.ย.63  - ประชุมครั้งที่ 5/2564
 พ.ย.63  - ประชุมครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
 3 กพ.64  - ประชุม ครั้งที่ 74 (1/2564)
 5 เม.ย.64  - ประชุม ครั้งที่ 75 (2/2564)
 7 มิ.ย.64  - ประชุม ครั้งที่ 76 (3/2564)
 2 ส.ค.64  - ประชุม ครั้งที่ 77 (4/2566)
  4 ธ.ค.64  - ประชุม ครั้งที่ 78 (5/2564)
 13 ธ.ค.64  - ประชุม ครั้งที่ 79 (6/2564)

กิจกรรม/ขั้นตอน  วัน เดือน ป

กบทบ.1

   ปฏิทินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล



งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน
1. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา
ครั้งที่ 1  ครึ่งปแรก  (เลื่อนเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา 
วันที่ 1 เมษายน 2564)

 18 ธ.ค.63   - แจงหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นคาจางประจํา
 15 ม.ค.64   - แจงวงเงินและโควตาเลื่อนเงินเดือนสวนงานตาง ๆ
 5 มี.ค.64   - สวนงานแจงรายชื่อผูที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อผูไมเลื่อนเงินเดือน
 23 มี.ค.64   - เสนอคําส่ังอธิการบดี และแจงสวนงานทราบ 
  พ.ค.64   - สรุปขอมูลการประเมินฯเขาที่ประชุม ก.บ.ม.

ครั้งที่ 2  ครึ่งปหลัง   (เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทุกกลุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
 16 มิ.ย.64   - แจงหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นคาจาง

    ลูกจางประจํา
 16 ก.ค.64   - แจงวงเงินและโควตาเลื่อนเงินเดือนของสวนงานตาง ๆ
 3 ก.ย.64   - สวนงานแจงรายชื่อผูที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อผูไมเลื่อนเงินเดือน
 21 ก.ย.64   - เสนอคําส่ังอธิการบดี และแจงสวนงานทราบ 
 พ.ย.64   - สรุปขอมูลการประเมินฯเขาที่ประชุม ก.บ.ม.

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา
ที่เกษียณอายุ

  4  พ.ค.64   - แจงสวนงานสํารวจรายชื่อขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
  18 พ.ค.64   - สวนงานแจงการเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูเกษียณอายุราชการประจําป 2564
 3 มิ.ย.64   - เสนอคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรผูเกษียณอายุ และคําส่ังใหบุคลากร

    พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ
 - จัดทําบันทึกแจงสวนงานที่เก่ียวของเพ่ือจายคาชดเชยใหพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ,เหรียญจักรพรรดิมาลา

  3 ก.ย.63   - ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิขอเครื่องราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 และบัญชีเลื่อนเงินเดือน
  1 ต.ค.63   - สงบัญชีรายชื่อใหสวนงาน พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ
  22 ต.ค.63   - สวนงาน สงบัญชีรายชื่อคืนใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล
  2 พ.ย.63   - นําบัญชีรายชื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง
  11 พ.ย.63   - จัดสงบัญชีรายชื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

  วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
กบทบ.2



4. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
  20 เมย.64  - ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิเสนอขอเครื่องราชฯ จากหนวยงานตาง ๆ
  4 พ.ค.64  - นําบัญชีรายชื่อเขาที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชฯ
  พ.ค.- มิ.ย.64  - จัดสงบัญชีรายชื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

5. การขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม กรณีเกษียณอายุราชการ และผูที่
    ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

  16 มี.ค.64  - สํารวจรายชื่อขาราชการที่เกษียณอายุราชการประเภทตาง ๆ  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งให
   ดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพ่ือขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (เพ่ิมเติม)

  9 เม.ย.64  - นําเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในหนังสือแจงกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  16 เม.ย.64  -  สงบัญชีรายชื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

  11 ม.ค.64   - ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ไดรับเครื่องราชฯ จากหนังสือราชกิจจานุเบกษา
  14-19 ม.ค.64   - จัดทําบันทึกถึงผูมีรายชื่อทุกคน ทุกชั้นตรา ที่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา
  21-28 ม.ค.64   - สงบันทึกใหสวนงาน แจงใหผูมีความประสงคเขารับพระราชทานเครื่องราชฯทราบ
 12 ก.พ.64   - สวนงาน แจงรายชื่อใหกองการเจาหนาที่
 15 ก.พ.64   - สรุปรายชื่อผูแจงความประสงครับเครื่องราชฯ
 16-19 ก.พ.64   - จัดทํากําหนดการ ผังที่นั่ง และบัตรเลขที่นั่ง
22-26 ก.พ.64   - แจงกําหนดการผังที่นั่ง และบัตรเลขที่นั่ง ใหผูประสงคเขารับเครื่องราชฯ ทราบ
9-12 มี.ค.64   - จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ ในการจัดพิธีมอบเครื่องราชฯ
 13 มี.ค.64   - พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ
 22-26 มี.ค.64   - จายเครื่องราชฯ ใหผูที่ไมเขารับ
  14 พ.ค.64   - จัดสงบัญชีรายชื่อผูรับเครื่องราชฯ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7. การจายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ
  2 มี.ค.-15 มิย.64   - พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานผลงานวิจัยที่ตพิีมพในฐานขอมูล HR-MIS  และจัดทํา

    แบบรายงานที่ระบบ "คาตอบแทนฯ" นําขอมูลการขอรัรบคาตอบแทนเขาที่ปาระชุม
    กรรมการประจําสวนงาน

  16 - 30 มิ.ย.64   - กรรมการประจําสวนงานจัดสงขอมูลใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล
 2-13 ส.ค.64   - อนุกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลงานของบุคลากรที่ปรากฎในฐาน HR-MIS
 16-20 ส.ค.64   - คณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนบุคลากร
 31 ส.ค.64   - กองการเจาหนาที่จัดทําขอมูลคาตอบแทนประจําป สงกองคลัง เพ่ือดําเนินการเบิกจาย

    คาตอบแทน

  วัน เดือน ป
กบทบ.3

6. พิธีมอบเครื่องราชฯ ในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ( วันที่ 13 มีนาคม 2564)

กิจกรรม/ขั้นตอน



งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
  ก.ย.64  - งานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิต
  ก.ย.- ธ.ค.64  - การคัดเลือกบุคลากรดีเดน สํานักงานอธิการบดี
  ม.ค.63 - มิ.ย.64  - การคัดเลือกบุคลากรดีเดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  พ.ย.63 - ต.ค.63  - การคัดเลือกอาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 พ.ย.62 - มี.ค.64  - ประกาศเกียรติคุณผูรับราชการนาน (จัดงานวันที่ 13 มีนาคม 2564)
ก.ย.64  - โครงการปจฉิมนิเทศผูเกษียณ ประจําป 2564
ก.ย.64  - งานวันเกษียณอายุราชการ (จัดงานสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน 2564)
  ต.ค.63 - ก.ย.64  - โครงการรานคาสวัสดิการ
  เม.ย.64  - โครงการ “รดนํ้าขอพรวันสงกรานต”
  ต.ค.63 - เม.ย.64  - การขอผอนผันการเขารับราชการทหารของแพทยชดใชทุนรัฐบาล
  ต.ค.63 - เม.ย.64  - การขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครู/อาจารย
ต.ค.63- ก.ย.64  - โครงการเคหะสงเคราะหตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับสถาบันการเงิน

ภายนอก
  ก.พ. - พ.ค.64  - เงินกูเพ่ือซ้ือวัสดุอุปกรณการศึกษาของบุตร
  ต.ค.64  - เงินกูเพ่ือซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
ต.ค.63 - ก.ย.64  - สวัสดิการเงินสงเคราะหครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพบุคลากรถึงแกกรรม
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การประกาศเชิดชูเกียรติคุณดานตาง ๆ
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือสงเสริมสุขภาวะบุคลากร/เครื่องมือออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกองทุนเงินทดแทน
ต.ค.63 - ก.ย.64  - นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจางโครงการของคณะ/หนวยงาน
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากร
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือซอมแซมยานพาหนะบุคลากร
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูคาเลาเรียนบุตรในสวนที่เกินสิทธิ
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือการศึกษาตนเองของบุคลากร
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การเบิกจายเงินสวดพระอภิธรรมศพและคาพวงหรีดกรณีบุคลากรและญาติสายตรงเสียชีวิต
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การเบิกจายเงินชวย 3 เทาของเงินเดือน กรณีบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเสียชีวิต
 ส.ค.- ก.ย.64  - เงินชดเชย กรณีบุคลากรเกษียณอายุ
ส.ค.64  - การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ประกันสังคม
 ธ.ค.64  - กิจกรรมขึ้นปใหมสํานักงานอธิการบดี

กบทบ.4
  วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



ต.ค.63 - ก.ย.64  - การแจงขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาและสิทธิประกันสังคม รพ.มอ.
ของญาติสายตรง

มี.ค. - มิ.ย.64  - ประกันอุบัติเหตุ (กลุม)
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือการรักษาพยาบาลตนเองและญาติสายตรง
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินกูเพ่ือซ้ือประกันชีวิตของบุคลากร คูสมรส และบุตร
ต.ค.63 - ก.ย.64  - การทําประกันสุขภาพกลุม แกบุคลากร หรือญาติสายตรง
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินยืมเพ่ือตัดชุดขาวพรอมเครื่องหมาย
ต.ค.63 - ก.ย.64  - เงินยืมเพ่ือตัดชุดครุยบุคลากร

 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ก.ย. 63  - ประชุมกรรมการอํานวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 1/2564
    ก.พ. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 14 (1/2564)
    เม.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 15 (2/2564)
    มิ.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายบรหิารบุคคล ครั้งที่ 16 (3/2564)
    ส.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 17 (4/2564)
    ต.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 18 (5/2564)
    ธ.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 19 (6/2564)
  พ.ค. 64  - ปฐมนิเทศอาจารยใหม
  พ.ย. 63  - ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม
  ก.ย. 64  - ประชุมกรรมการอํานวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 2/2564
  พ.ย. 64  - ม.อ. - มข. - มช.

  วัน เดือน ป
กบทบ.5

กิจกรรม/ขั้นตอน



วันจันทร – ศุกร  - รายการทันขาวการศึกษา (ขาวส้ันตนชั่วโมง) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.  6  ชวง 
(เวลา 09.00 น. / 10.00 น./ 11.00 น. /14.00 น. /15.00 น./ 16.00 น.)

วันจันทร – ศุกร  - เครือขายสายตรงวิทยุสถาบัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. เวลา 12.00 – 13.00 น.
วันจันทร – ศุกร  - รายการ “สภากาแฟ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. เวลา 10.00 – 11.00 น.
วันจันทร – ศุกร  - รายการ “แลบาน แลเมือง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. เวลา 13.00 – 17.00 น.
วันจันทร – ศุกร  - รายการ "English @6.05" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. เวลา 18.05 น. 
วันพุธ  -

 เวลา  11.30 – 12.00 น.
วันอาทิตย  - รายการ "ม.อ. คุยกับคุณ PSU Talk to you" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. 

เวลา 12.30-13.00 น. 
ทุกสัปดาห  - เผยแพรขาวผานเว็บไซต / เฟสบุค และส่ือโซเชี่ยล ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทุกสัปดาห  - สงขาวส่ือมวลชนสวนกลาง / สวนทองถ่ิน
มกราคม 2564  -  โครงการ Erasmus+  FRIENDS

 -  โครงการเครือขายบุคลากรตางชาติ (Social Evening)
 -  เจาภาพในการจัดโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong 

Region's Governance and Development (YICMG)
 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online

กุมภาพันธ 2564  -  โครงการ 9th Meet and Greet: International Students Network สําหรับภาค
การศึกษาที่ 2/2563

 -  Grow Global MOOC
 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online

มีนาคม 2564  -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online
 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร / วันคุณคาสงขลานครินทร
 - ประชุมและสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เมษายน 2564  -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online
 - งานประเพณีเนื่องในวันสงกรานตประจําป 2564

พฤษภาคม 2564  -  โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ Guangdong University of Technology (GDUT) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Outbound)

รายการชุมชนวิชาการ โดย คณะ / หนวยงาน ภายใน ม.อ. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.

  วัน เดือน ป

ศนส.1

   ปฏิทินงานของศูนยกิจการนานาชาตแิละสื่อสารองคกร
กิจกรรม/ขั้นตอน



 -  โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ Jiangxi University of Science and Technology
 (JXUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน (Outbound)

 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online
 -  โครงการคายภาษาอังกฤษ (English Camp 2021)
 -  โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษา ณ South China Agricultural University

 (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน (Outbound)
 -  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ Summer Program ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและสาธารณรัฐไตหวัน จํานวน 6 แหง
มิถุนายน 2564  -  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Southwest University of Political Science and  

Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน (Outbound)
 -  โครงการ Basic Indonesian Languge Class
 -  โครงการ Exploring ASEAN 2021
 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online
 - จัดประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอ ม.อ. ณ โรงเรียนในภาคใต
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

กรกฎาคม 2564  -  เจาภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Subjuct Focus Summit 2021
 -  โครงการแลกเปล่ียน University of Novi Sad เซอรเบีย
 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 -  โครงการ Basic Indonesian Languge Class
 -  PSU 2021 Thai Cultural Camp
 -  โครงการอบรมเครือขายวิเทศสัมพันธ 5 วิทยาเขต

สิงหาคม 2564  -  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Guangdong University of Technology (GDUT) 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 -  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Jiangxi University of Science and Technology 
(JXUST) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 -  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ  South China Agricultural University
 (SCAU) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 -  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Southwest University of Political Science and 
Law (SWUPL) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Inbound)

 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 

  วัน เดือน ป
ศนส.2

กิจกรรม/ขั้นตอน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

กรกฎาคม-สิงหาคม 2564



 -  Newsletter Online
 - งานเกษตรภาคใต
 - งาน ม.อ. วิชาการ
 - งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  25
 - ประชาสัมพันธงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
 - เจาภาพงานประชุมเครือขายวิทยุสถาบัน
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี-

พันปหลวง
กันยายน 2564  - The 8th ASEAN Week and ASEAN Night and International Food Festival 2021

 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online
 - จัดทําบัตรอวยพรปใหม
 - งานวันเกษียณอายุราชการ
 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  2563
 - งานวันสงขลานครินทร
 - งานวันมหิดล

ตุลาคม 2564  - เปนเจาภาพในการจัดประชุม CRISU-CUPT Conference 
 -  โครงการเครือขายบุคลากรตางชาติ (Social Evening)
 -  Meet and Greet: International Students Network สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564
 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online

พฤศจิกายน 2564  -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online

ธันวาคม 2564  -  คัดเลือกนักศึกษาจากกัมพูชาเพ่ือรับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
 -  การบริการ ตม. เคลื่อนที่ 
 -  Newsletter Online

  วัน เดือน ป
ศนส.3

กิจกรรม/ขั้นตอน



1.  การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ 
     ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลรายละเอียดการรับนักศึกษาจากคณะ/วิทยาเขต 
25 ก.ย.63  - คณะ/วิทยาเขต แจงขอมูลรายละเอียดและเกณฑการรับนักศึกษา
 ต.ค.63  - จัดทําประกาศรับสมัคร เกณฑการคัดเลือกฯ และประชาสัมพันธทางเว็บไซต                    

https://entrance.psu.ac.th
5 ม.ค.64  -

5-14 ม.ค.64  - ผูสมัคร สมัครสมาชิกเพ่ือขอรับรหัสผาน(ขอ Login/Password) สําหรับใชในการสมัคร       
ทางเว็บไซต https://e-admissions.psu.ac.th

5-14 ม.ค.64  - ดําเนินการรับสมัครทางเว็บไซต    https://e-admissions.psu.ac.th  
5-15 ม.ค.64  - ผูสมัครพิมพใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร 
16-22 ม.ค.64  - คณะ/วิทยาเขต ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติ 
18 ม.ค.64  - สงแบบฟอรมการพิจารณาหลักฐาน/คุณสมบัติผูสมัครใหคณะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ

28 ม.ค.64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร  พรอมแจงจํานวนผูเรียกสัมภาษณ
ปลาย ม.ค.64  - ขอสถานที่สอบสัมภาษณ  จากคณะ/วิทยาเขต
ปลาย ม.ค.64  - จัดทําขั้นตอนการสอบสัมภาษณ สงใหกรรมการสัมภาษณ ผูประสานงานวิทยาเขต/คณะ 

และประชาสัมพันธทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th
 3 ก.พ.64  -
 3 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณใหคณะ/วิทยาเขต  เพ่ือใชในการสอบ          

สัมภาษณ (สงทาง e-mail และโอนเงินขาบัญชีผูประสานงาน)
 6 ก.พ.64  - สัมภาษณ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ไดรับคัดเลือก
 8 ก.พ.64  - คณะ/วิทยาเขต สงผลสัมภาษณ
 10 ก.พ.64  -
 19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64

 22-23 ก.พ.64  -
ของสมาคม ทปอ.(https://student.mytcas.com)

24-25 ก.พ.64  - สละสิทธ์ิ ชวงที่ 1 (ผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาแลว) ในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซตของ
สมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)

26 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต                    
https://entrance.psu.ac.th 

ทางเว็บไซต  https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยันตัวบุคคล และใชในการยืนยันสิทธ์ิ  

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือเขาสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  

กิจกรรม/ขั้นตอน  วัน เดือน ป
ปฏิทินงานของศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th 

ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  

ศนศท.1

ผูไดรับคัดเลือกและผานการสอบสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต 



17-18 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ
นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต

 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

    สงขลานครินทร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)
24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลความสนใจเขารวมโครงการจากคณะ/วิทยาเขต
25 ก.ย.63  - คณะแจงขอมูลจํานวนรบั คุณสมบัติผูสมัคร และเง่ือนไขอื่นๆ
 ต.ค.- พ.ย. 63  - จัดทําประกาศรับสมัคร เกณฑการคัดเลือกฯ  ประชาสัมพันธทางเว็บไซต                        

https://entrance.psu.ac.th และ จัดสงใหสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา (สพม.)
5 ม.ค.64  -

ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยันตัวบุคคล และใชในการยืนยันสิทธ์ิ  
5-14 ม.ค.64  - ผูสมัคร สมัครสมาชิกเพ่ือขอรับรหัสผาน(ขอ Login/Password)สําหรับใชในการสมัคร

ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th 
5-14 ม.ค.64  - ดําเนินการรับสมัครทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th
19 ม.ค.64  - สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา (สพม.) สงใบสมัครพรอมหลักฐานใหทางมหาวิทยาลัย
25 ม.ค.64  - สงเอกสารการสมัครใหคณะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
 1 ก.พ.64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร
 3 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
 6 ก.พ.64  - สอบสัมภาษณ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก
 10 ก.พ.64  -
 19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
 22-23 ก.พ.64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสอบสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต  

ของสมาคม ทปอ.(https://student.mytcas.com)
24-25 ก.พ.64  - สละสิทธ์ิ ชวงที่ 1 (ผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาแลว) ในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต ของ

สมาคม  ทปอ. (https://student.mytcas.com)
26 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต                    

https://entrance.psu.ac.th  
17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

กิจกรรม/ขั้นตอน
ศนศท.2

  วัน เดือน ป

2. โครงการสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.)  

ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



 3. โครงการรับนักเรียนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน"สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว" 
  เขาศึกษาตอโควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลความสนใจเขารวมโครงการจากคณะ/วิทยาเขต
25 ก.ย.63  - คณะแจงขอมูลจํานวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร และเง่ือนไขอื่นๆ
ต.ค. - พ.ย.63  - จัดทําประกาศรับสมัคร เกณฑการคัดเลือกฯ  ประชาสัมพันธทางเว็บไซต
5 ม.ค.64  - ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.) 

ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยันตัวบุคคล และใชในการยืนยันสิทธ์ิ  
5-14 ม.ค.64  - ผูสมัคร สมัครสมาชิกเพ่ือขอรับรหัสผาน(ขอ Login/Password)สําหรับใชในการสมัคร 

ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th 
5-14 ม.ค.64  - ดําเนินการรับสมัครทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th
3 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต                           

https://entrance.psu.ac.th
6 ก.พ.64  - สอบสัมภาษณที่คณะ/วิทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก
10 ก.พ.64  -
19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
 22-23 ก.พ.64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสอบสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต 

ของสมาคมทปอ.(https://student.mytcas.com)
24-25 ก.พ.64  -

ทปอ.(https://student.mytcas.com)
26 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต                    

https://entrance.psu.ac.th  
17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษา

และนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 4.  สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง  
      (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลจากคณะ/วิทยาเขต 
25 ก.ย.63  - คณะ/วิทยาเขต แจงขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา
ก.ย.63  - ขออนุมัติจัดสัมมนาแนะแนวสอบตรง
ก.ย.63  -

ต.ค.63  -

ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกและผานสัมภาษณ  ทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th

สละสิทธ์ิ ชวงที่ 1 (ผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาแลว) ในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต ของสมาคม 

กิจกรรม/ขั้นตอน

โรงเรียนแจงชื่อเขารวมสัมมนาแนะแนวสอบตรง ทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th

  วัน เดือน ป
ศนศท.3

แจงโรงเรียนขอเชิญผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการแนะแนวเขารวมสัมมนาแนะแนวสอบตรง

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



ต.ค.-พ.ย.63  - จัดทําระเบียบการสอบคัดเลือก ประชาสัมพันธ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
พ.ย.63  - สัมมนาแนะแนว สอบตรง (สงขลา/ ปตตานี/ นครศรีธรรมราช/ สุราษฎรธานี / ตรัง )
25 ก.พ.64  - ทําหนังสือแจงคณะเพ่ือพิจารณาเพ่ิมจํานวนเรียกรับนักศึกษา ของรูปแบบที่ 2
2 มี.ค.64  - คณะ/วิทยาเขต แจงปรับเพ่ิมจํานวนรับของ รอบที่ 2 - รอบที่ 3  
2 มี.ค.64  - มหาวิทยาลัยปรับเพ่ิมจํานวนรบัของรอบที่ 2 - รอบที่ 3
3-11 มี.ค.64  - นักเรียน (รายใหม)  สมัครสมาชิก เพ่ือรับรหัสผาน สําหรับใชในการสมัคร ทางเว็บไซต   

https://e-admission.psu.ac.th 
3-11 มี.ค.64  - นักเรียนดําเนินการสมัครและแกไขขอมูลการสมัคร ทางเว็บไซต                           

https://e-admission.psu.ac.th   
3-12 มี.ค.64  - ผูสมัครพิมพใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร 
16 มี.ค.64  - ประกาศรายชื่อผูสมัครทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
เม.ย.64  - ขอสถานที่สอบสัมภาษณจากคณะ/วิทยาเขต
เม.ย.64  - จัดทําขั้นตอนการสอบสัมภาษณ สงใหกรรมการสัมภาษณ ผูประสานงานวิทยาเขต/คณะ 

และประชาสัมพันธทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th
29 เม.ย.-1 พ.ค.64  - นักเรียนเลือกอันดับ คณะ/สาขาวิชา ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th 

(เลือกได  4อันดับ/สาขาวิชา)
5 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต                          

https://entrance.psu.ac.th
5 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ เพ่ือใชในการสอบสัมภาษณใหคณะ/วิทยาเขต
5 พ.ค. 64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูสมัครและผูผานการคัดเลือก (ผานสัมภาษณ) ในรอบที่ 2  ให     

มหาวิทยาลัย (โครงการที่คณะ/วิทยาเขตดําเนินการเองในรอบที่ 2)
6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณ ทุกคณะ/วิทยาเขต (ยกเวนคณะแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร) 
6-7  พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณ คณะแพทยศาสตร  และคณะทันตแพทยศาสตร
6-7 พ.ค. 64  - คณะ/วิทยาเขตสงผลการสอบสัมภาษณ  
7 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th  
10-11 พ.ค. 64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต 

ของสมาคม ทปอ.  (https://student.mytcas.com)
12-13 พ.ค. 64  - สละสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ชวงที่ 2 (สําหรับผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบ

ที่ 1 หรือ รอบที่ 2) ที่เว็บไซตของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
17 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทางเว็บไซต                     

https://entrance.psu.ac.th 

  วัน เดือน ป
ศนศท.4

กิจกรรม/ขั้นตอน



17-18 พ.ค. 64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ
นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต

 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 5.  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ปวช.3 ใน 14 จังหวัดภาคใตเขาศึกษาตอโดยวิธี
     รับตรง  (โควตาภูมิภาค) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลจากคณะ/วิทยาเขต 
25 ก.ย.63  - คณะ/วิทยาเขต แจงขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา
พ.ย.63  - จัดทําประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
3-11 มี.ค.64  - นักเรียน (รายใหม)  สมัครสมาชิก เพ่ือรับรหัสผาน สําหรับใชในการสมัคร ทางเว็บไซต   

https://e-admission.psu.ac.th 
3-11 มี.ค.64  - นักเรียนดําเนินการสมัครและแกไขขอมูลการสมัครทางเว็บไซต 

https://e-admission.psu.ac.th                             
3-12 มี.ค.64  - ผูสมัครพิมพใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร 
16 มี.ค.64  - ประกาศรายชื่อผูสมัครทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
เม.ย.64  - ขอสถานที่สอบสัมภาษณจากคณะ/วิทยาเขต
เม.ย.64  - ทําขั้นตอนการสอบสัมภาษณ สงใหกรรมการสัมภาษณ และผูประสานงานคณะและ  

ประกาศทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th
29 เม.ย.-1 พ.ค.64  - นักเรียนเลือกอันดับ คณะ/สาขาวิชา ทางเว็บไซต https://admission.psu.ac.th h 

(เลือกได  4อันดับ/สาขาวิชา)
5 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต                             

https://entrance.psu.ac.th 
5 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ เพ่ือใชในการสอบสัมภาษณใหคณะ/วิทยาเขต
6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณ ทุกคณะ/วิทยาเขต 
6-7 พ.ค. 64  - คณะ/วิทยาเขต สงผลการสอบสัมภาษณ  
7 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต                      

https://entrance.psu.ac.th  
10-11 พ.ค. 64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซตของ 

สมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
12-13 พ.ค. 64  - สละสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ชวงที่ 2 (สําหรับผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบที่ 1 

หรือ รอบที่ 2) ที่เว็บไซตของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)

  วัน เดือน ป
ศนศท.5

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



17 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทางเว็บไซต                     
https://entrance.psu.ac.th 

17-18 พ.ค. 64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ
นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต

 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 6. โครงการรับนักศึกษาภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับดูแล
     ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลความสนใจเขารวมโครงการจากคณะ/วิทยาเขต
25 ก.ย.63  - คณะแจงขอมูลจํานวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร และเง่ือนไขอื่นๆ
ต.ค - พ.ย.63  - จัดทําประกาศรับสมัคร เกณฑการคัดเลือกฯ  ประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ธ.ค.63  - สงประกาศรับสมัครใหโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน "หองเรียนวิทยาศาสตรใน

โรงเรียน (วมว) 
3-11 มี.ค.64  - ดาํเนินการรับสมัครทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th
5 พ.ค.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
6 พ.ค.64  - สอบสัมภาษณ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ไดรับคัดเลือก
7 พ.ค.64  - มหาวิทยาลัยสงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10 พ.ค.64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ  ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th
10-11 พ.ค. 64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64ที่เว็บไซตของ 

สมาคมทปอ. (https://student.mytcas.com)
12-13 พ.ค. 64  - สละสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ชวงที่ 2 (สําหรับผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบที่ 1  

หรือ รอบที่ 2) ที่เว็บไซตของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
17 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th  
17-18 พ.ค. 64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ศนศท.6
กิจกรรม/ขั้นตอน  วัน เดือน ป

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



 7. โครงการรับนักเรียนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.)
     ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลความสนใจเขารวมโครงการจากคณะ/วิทยาเขต
25 ก.ย.63  - คณะแจงขอมูลจํานวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร และเง่ือนไขอื่นๆ

 ต.ค.-พ.ย.63  - จัดทําประกาศรับสมัคร เกณฑการคัดเลือกฯ  ประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ธ.ค.63  - สงรายละเอียดเกณฑการคัดเลือกให มูลนิธิ สอวน.

3-11 มี.ค.64  - ดําเนินการรับสมัครทางเว็บไซต www.posn.or.th
5 พ.ค.64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th
6 พ.ค. 64  - สอบสัมภาษณที่คณะ/วิทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก
7 พ.ค. 64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ  ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th
10-11 พ.ค. 64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานการสอบสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64     

ที่เว็บไซตของ สมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
12-13 พ.ค. 64  - สละสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ชวงที่ 2 (สําหรับผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบที่ 1 

หรือ รอบที่ 2) ที่เว็บไซตของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
17 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th  
17-18 พ.ค. 64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

8.  การคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการรับตรงรวมกัน 
     (Admissions 1: รูปแบบที่ 3) และโครงการรับกลางรวมกัน (Admissions 2: 
     รูปแบบที่ 4) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3) 

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลความสนใจเขารวมโครงการจากคณะ/วิทยาเขต
25 ก.ย.63  - คณะแจงขอมูลจํานวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร และเง่ือนไขอื่นๆ
พ.ย.63  - จัดทําเกณฑการคัดเลือกฯ  สงใหสมาคม ทปอ. เพ่ือประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

สมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)  
พ.ย.63  - ประชาสัมพันธเกณฑการคัดเลือกทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
เม.ย.64  - ขอรายชื่อและจัดทําคําส่ังแตงตั้ง กรรมการสัมภาษณ และผูประสานงานจากคณะ
เม.ย.64  - ขอขอมูลการทดสอบพิเศษ สถานที่สอบสัมภาษณ จากคณะ

  วัน เดือน ป
ศนศท.7

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



พ.ค.64  - ทําขั้นตอนการสอบสัมภาษณ สงใหกรรมการสัมภาษณ และผูประสานงานคณะ และ
ประกาศทางเว็บไซต  https://entrance.psu.ac.th

7-15 พ.ค.64  - ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS (สําหรับผูที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ
เลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร แบบเรียงลําดับไมเกิน 10 อันดับ พรอมชําระเงินคาสมัคร

13 พ.ค.64  -
18 พ.ค.64  - คณะ/วิทยาเขตแจงปรับเพ่ิมจํานวนรับของรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4
19 พ.ค.64  - มหาวิทยาลยัปรับเพ่ิมจํานวนรับของรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 ในระบบ TCAS
21 พ.ค.64  - สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ิมเติมในรอบที่ 2 (คัดเลือกสํารอง) และรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิ    

เขาศึกษาที่เปดรับคูขนาดกับรอบที่ 3 (ใหทุน 100 เปอรเซ็น)
26 พ.ค.64  - สมาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
26 -27 พ.ค.64  -
1 มิ.ย.64  - สมาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
2-3 มิ.ย.64  -
7 มิ.ย.64  - สอบสัมภาษณ (ทุกคณะ)
7-8 มิ.ย.64  - สอบสัมภาษณคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร
8 มิ.ย.64  - คณะ/วิทยาเขตสงผลการสอบสัมภาษณ
9 มิ.ย.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10 มิ.ย.64  - สมาคม ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิศึกษา
10 มิ.ย.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต

 https://entrance.psu.ac.th  
11 มิ.ย.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

     ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 4)
ก.ย.63 - ก.พ.64  - คณะ/วิทยาเขต ขออนุมัติโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โครงการใหม)

  - การรับนักศึกษารอบที่ 1
5-10 ก.พ.64  -

คัดเลือก/ผูผานสัมภาษณ
12 ก.พ.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูไดรับการคัดเลือก/ผูผานสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย

  วัน เดือน ป
ศนศท.8

 9. การรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) 

คณะ/วิทยาเขต ประกาศรับสมัครคัดเลือก(โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว) และประกาศผลการ  

กิจกรรม/ขั้นตอน

ทําหนังสือแจงวิทยาเขต/คณะ พิจารณาเพ่ิมจํานวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4

ผูสมัครทุกคนเขาระบบ TCAS เพ่ือยืนยันสิทธ์ิ หรือแสดงความจํานงในการประมวลผล ครั้งที่ 2

สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ เพ่ือใชในการสอบสัมภาษณใหคณะ/วิทยาเขต

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



 19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
 22-23 ก.พ.64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต

ของสมาคมทปอ. (https://student.mytcas.com)
24-25 ก.พ.64  - สละสิทธ์ิ ชวงที่ 1 (ผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาแลว) ในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต 

ของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
26 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต                    

https://entrance.psu.ac.th 
17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

     วิชาสามัญ 7 วิชา หรือ ใชผลการประกวดรางวัลเปนเกณฑการคัดเลือก)
ก.พ.- ตน พ.ค.64  - คณะ/วิทยาเขต ประกาศรับสมัครคัดเลือก(โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว)
 และประกาศผลการคัดเลือก/ผูผานสัมภาษณ
5 พ.ค.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูไดรับการคัดเลือก/ผูผานสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย
7 พ.ค.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10-11 พ.ค. 64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต

ของสมาคม ทปอ.  (https://student.mytcas.com)
12-13 พ.ค. 64  - สละสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ชวงที่ 2 (สําหรับผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาใน

รอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2) ที่เว็บไซตของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
17 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th  
17-18 พ.ค. 64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษา

และนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

  - การรับนักศึกษารอบที่ 4 (ถามี)
3 - 10มิ.ย.64  - คณะ/วิทยาเขต ประกาศรับสมัครคัดเลือก (โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว)
 และประกาศผลการคัดเลือก/ผูผานสัมภาษณ
3-13มิ.ย.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูสมัครใหมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบการใชสิทธ์ิซ้ําซอน

คณะ/วิทยาเขต ประมวลผลการคัดเลือก รวมถึงการสัมภาษณ
7  มิย.64  - มหาวิทยาลัยสงขอมูลสาขาวิชาและจํานวนรับให สมาคม ทปอ.

  - การรับนักศึกษารอบที่ 2 (เฉพาะโครงการที่ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT, O-NET

  วัน เดือน ป
ศนศท.9

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



14 มิ.ย.64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย
15 มิ.ย.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
15 มิ.ย.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th  
15 มิ.ย.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษา

และนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 10.  โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย)
        ประจําปการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 4)

24 ส.ค.63  - สํารวจขอมูลความสนใจเขารวมโครงการจากคณะ/วิทยาเขต
25 ก.ย.63  - คณะแจงขอมูลจํานวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร และเง่ือนไขอื่นๆ
 พ.ย.63  - จัดทําประกาศรับสมัคร เกณฑการคัดเลือกฯ  ประชาสัมพันธทางเว็บไซต

 https://entrance.psu.ac.th
  - การรับนักศึกษารอบที่ 1

5-14 ม.ค.64  - ผูสนใจลงทะเบียนขอชื่อผูใช และรหัสผานเพ่ือเขาระบบ  (ขอ Login/Password)
ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th

5-14 ม.ค.64  - รับสมัคร (ผานระบบ) และผูสมัครแกไขขอมูลการสมัคร
ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th พรอมอัพโหลดเอกสารการสมัคร

15 ม.ค.64  - คณะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
 28 ม.ค.64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร พรอมวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
 3 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th พรอมแจงวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
5 ก.พ.64  - สัมภาษณ (ถามี)  ณ คณะที่ไดรับคัดเลือก
8 ก.พ.64  - คณะสงผลสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย
10 ก.พ.64  - จัดทําประกาศรายชื่อผูรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ทางเว็บไซต

 https://entrance.psu.ac.th
 19 ก.พ.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
 22-23 ก.พ.64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซต  

ของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
24-25 ก.พ.64  - สละสิทธ์ิ ชวงที่ 1 (ผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาแลว) ในระบบ TCAS64 ที่เว็บไซตของ

สมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)

  วัน เดือน ป
ศนศท.10

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



26 ก.พ.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต                    
https://entrance.psu.ac.th 

17 พ.ค.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ
นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต

 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

  - การรับนักศึกษารอบที่ 2 
3-11 มี.ค.64  - ผูสนใจลงทะเบียนขอชื่อผูใช และรหัสผานเพ่ือเขาระบบ  (ขอ Login/Password) 

ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th
3-11 มี.ค.64  - รับสมัคร (ผานระบบ) และผูสมัครแกไขขอมูลการสมัคร ทางเว็บไซต 

https://e-admission.psu.ac.th พรอมอัพโหลดเอกสารการสมัคร
15 มี.ค. 64  - คณะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
18 มี.ค. 64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร พรอมวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
24 มี.ค.64  - ประกาศรายชื่อผูไดคัดเลือกเพ่ือเขาสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th 

พรอมวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ (ถามี)
26 มี.ค. 64  - สัมภาษณ (ถามี)  ณ คณะที่ไดรับคัดเลือก
30 มี.ค.64  - คณะสงผลสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย
2 เม.ย.64  - จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ
10 พ.ค.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
10-11 พ.ค. 64  - ผูไดรับคัดเลือกและผานการสอบสัมภาษณ ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64    

ที่เว็บไซตของ สมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
12-13 พ.ค. 64  - สละสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ TCAS64 ชวงที่ 2 (สําหรับผูที่ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบ

ที่ 1 หรือ รอบที่ 2) ที่เว็บไซตของสมาคม ทปอ. (https://student.mytcas.com)
17 พ.ค. 64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทางเว็บไซต                     

https://entrance.psu.ac.th 
17-18 พ.ค. 64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษา

และนวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

  วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
ศนศท.11

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



  - การรับนักศึกษารอบที่ 4  
3-10 มิ.ย. 64  - ผูสนใจลงทะเบียนขอชื่อผูใช และรหัสผานเพ่ือเขาระบบ  (ขอ Login/Password)

ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th
3-10 มิ.ย. 64  - รับสมัคร (ผานระบบ) และผูสมัครแกไขขอมูลการสมัคร

ทางเว็บไซต https://e-admission.psu.ac.th พรอมอัพโหลดเอกสารการสมัคร
7 มิ.ย. 63  - มหาวิทยาลัยสงขอมูลสาขาวิชาและจํานวนรับให สมาคม ทปอ.
11 มิ.ย.64  - คณะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
11 มิ.ย. 64  - คณะแจงผลการกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัคร พรอมวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
11 มิ.ย. 64  - ประกาศรายชื่อผูไดคัดเลือกเพ่ือเขาสัมภาษณ ทางเว็บไซต https://entrance.psu.ac.th 

พรอม วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
14 มิ.ย. 64  - สัมภาษณ (ถามี)  ณ คณะที่ไดรับคัดเลือก
14 มิ.ย. 64  - คณะ/วิทยาเขต สงขอมูลผูผานสัมภาษณใหมหาวิทยาลัย
15 มิ.ย.64  - สงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณ ในระบบ TCAS64
15 มิ.ย.64  - มหาวิทยาลัยสงขอมูลผูไดรับคัดเลือกและผานสัมภาษณเขาระบบ TCAS 

(รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ)
15 มิ.ย.64  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางเว็บไซต 

https://entrance.psu.ac.th 
15 มิ.ย.64  - สงรายชื่อ/ขอมูลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใหฝายทะเบียนและประมวลผล สํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมฯ /งานทะเบียนนักศึกษาทุกวิทยาเขต
 - ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 - รายงานตัวขึ้นทะเบยีนนักศึกษา 

11. การคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต
    เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย
    ประจําปการศึกษา  2564 (TCAS รอบที่ 3)

 - อยูระหวางการพิจารณาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

12. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
     (กลุมที่ 1 ผูที่ยังไมมีที่นั่งเรียน) ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 4)

 - อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร    
    วิจัย และนวัตกรรม

  วัน เดือน ป
ศนศท.12

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 



2 - 8 กันยายน 2563  - ASEAN WEEK  ครั้งที่ 8
  วัน เดือน ป

ศอศ.1
ปฏิทินงานของศูนยอาเซียนศึกษา ดร.ถนัด  คอมันตร

กิจกรรม/ขั้นตอน



สวนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย



 - โครงการสรางเครือขายหลักสูตร non-degree "การทองเที่ยวเชิงสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ"
ต.ค.-63  - การจัดสอบ CU-TEP 
29-31 ต.ค. 63  - เจาภาพการจัดประชุมสามัญของที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ

และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(ทคบร.)
พ.ย.-63  - โครงการสังคมศาสตรบูรณาการการพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย   
 พ.ย. - ธ.ค. 64  - โครงการการเขียนอยางไรใหไดทุน
ม.ค.-64  - การประชุมเสวนาผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา
ก.พ.-64  - สัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2564 
ก.พ.-64  - โครงการการเตรียมตัวเพ่ือนําเสนอผลงานรูปแบบใหมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ก.พ.-64  - โครงการสังคมศาสตรบูรณาการการพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย   
มี.ค.-64  - โครงการการเขียนวิจัยอยางไรใหปลอดภัยจาก Plagiariam
มี.ค.-64  - จัดอบรมการใชงานโปรแกรม Turnitin ใหแกอาจารย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา  
เม.ย.-64  - การจัดสอบ CU-TEP 
พ.ค.-64  - โครงการสังคมศาสตรบรูณาการการพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย   
มิ.ย.-64  - จัดอบรมการใชงานโปรแกรม Turnitin ใหแกอาจารย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา  
มิ.ย.-64  - ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาไทย)
ส.ค.-64  - ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาตางชาติ)
ต.ค.-64  - การจัดสอบ CU-TEP 
ต.ค.-64  - จัดอบรมการใชงานโปรแกรม Turnitin ใหแกอาจารย นักศึกษาบัณฑิตศกึษา 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา  

กิจกรรม/ขั้นตอน
ก.ย. 63 - ม.ค. 64

  วัน เดือน ป
ปฏิทินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

บว.1



4. การประชุม/อบรม/สัมมนา
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปสําหรับนักศึกษา

 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีไทยสําหรับนักศึกษา
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานโขนสําหรับนักศึกษา
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานโนราสําหรับนักศึกษา
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปสําหรับเยาวชน
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีไทยสําหรับเยาวชน
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานโขนสําหรับเยาวชน
 - โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมดานโนราสําหรับเยาวชน
 - โครงการฝกซอมดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาวงดนตรีไทยสงขลานครินทร
 - โครงการสงเสริมดนตรีไทยภายในมหาวิทยาลัย
 - โครงการพัฒนาหองจัดเก็บและหองจัดแสดงผาทอและผาพ้ืนถ่ินใต
 - โครงการฝกซอมและถายทอดทารําโนราห

ม.ค.-64  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปกรรม
ก.พ.-64  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานโขนสงขลานครินทร
พ.ค.-64  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานหัตถกรรม
มิ.ย.-64  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฎศิลปไทย

5. กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการสุวรรณภูมิบนเสนทางสายไหมทางทะเล

 - โครงการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม
ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการลานรมบมศิลป ประจําป 2564

 - โครงการวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน  ประจําป 2564
 - โครงการจัดรายการวิทยุเพ่ือการประชาสัมพัธขาวสารทางวัฒนธรรม
 - โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรม ประจําป 2564
 - โครงการฝกซอมดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาวงดนตรีไทยสงขลานครินทร
 - โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูผาทอพ้ืนบานภาคใต 
 - โครงการผลิตส่ือวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพรผานส่ือออนไลน
 - โครงการวารสารขาวประชาสัมพันธ (E-book)
 - โครงการประชาสัมพันธสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สวศก.1
ปฏิทินงานของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณวิัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

วัน เดือน ป



 - รายการวิทยุ รายการ"รักษวัฒนธรรมไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุม.อ.ปตตานี 
FM107.25MHz ทุกวันพุธของสัปดาห เวลา 08.05-08.30น.

พ.ย.-63  - งานประเพณีวันลอยกระทง  ประจําป 2563
ธ.ค.-63  - โครงการทําบุญปใหมศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ก.พ.-64  - โครงการโขนสงขลานครินทร ประจําป 2564

 - โครงการบรรเลงดนตรีไทยเพ่ือสรางบรรยากาศในการชมการแสดงโขน
 - โครงการจัดนิทรรศการเพ่ือเสริมสรางความรูเรื่องโขน
 - โครงการบุญแตมสีบนผืนผาพระบฏ     

เม.ย.-64  - โครงการคายสอนศิลป ประจําป 2564
 - โครงการประเพณีสงกรานต ประจําป 2564

พ.ค.-64  - โครงการบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 - โครงการจัดแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว  
 - โครงการจัดแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  

มิ.ย.-64  - โครงการวิพิธทัศนา ประจําป 2564
 - โครงการบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูล 
 - โครงการวันกัลยาณิวัฒนา

ก.ค.-64  - โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT)
 - โครงการพัฒนาบุคลากร

ก.ค.-64  - โครงการหลอเทียนพรรษา สมโภชและถวายเทียนพรรษา
ส.ค.-64  - โครงการไหวครูนาฎศิลป ประจําป 2564

 - งานมอ.วิชาการ  ประจําป 2564
 - โครงการเปดโลกกิจกรรม

ก.ย.-64  - โครงการไหวครูดนตรีไทย  ประจําป 2564
 - งานพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2563

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29

สวศก.2
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



ต.ค. 63  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

ต.ค. 63  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 63  - รับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแยงและ
สันติศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ต.ค. 63  - ประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือรับสมัครผูสนใจเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 
2564 ระยะที่ 1

ต.ค. 63  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําเดือน ต.ค.
ต.ค. 63  - ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 33
ต.ค. 63  - ประชุมอาจารยประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 4/2563
ต.ค. 63  - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 4/2563
ต.ค. 63  - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูรายวิชา 950-302 ความขัดแยงและสันติวิธี

ในสังคม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ม.อ. ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ต.ค. 63  - กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายดานความขัดแยง สันติศึกษา

และสิทธิมนุษยชนทั้งในและตางประเทศ
ต.ค. 63  - รายงานผลการดําเนินงานหนวยวิจัยสันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาภาคใต
ต.ค. 63  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 2/2563
ต.ค. 63  - รายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยสถาบันสันติศึกษาประจําป 2563
พ.ย. 63  - จัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่ 2/2563
พ.ย. 63  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ
พ.ย. 63  - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2563
พ.ย. 63  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประจําเดือน พ.ย.
พ.ย. 63  - โครงการ Research Day
พ.ย. 63  - โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู Lunch Talk ครั้งที่ 8
พ.ย. 63  - โครงการ 5ส เสริมสรางองคกรสุขภาวะและความปลอดภัย
พ.ย. 63  - สงขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณดานวิทยาศาตร วิจัย 

และนวัตกรรม
พ.ย. 63  - โครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1 ประจําป 2564 
ธ.ค. 63  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

สสศ.1
ปฏิทินงานของสถาบันสันติศึกษา

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



1 ธ.ค. 63 – 15 เม.ย. 64  - รับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแยงและ
สันติศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 รอบตลอดปการศึกษา เขาศึกษา 1/2564

ธ.ค. 63  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประจําเดือน ธ.ค.
ธ.ค. 63  - โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและศิษยเกา  
ธ.ค. 63  - โครงการบุคลากรสัมพันธ ประจําป 2564
ธ.ค. 63  - รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันสันติศึกษา รอบครึ่งปแรก
ธ.ค. 63  - ประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนดรอบที่ 1/2564
ธ.ค. 63  - ประชุมอาจารยประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 5/2563
ธ.ค. 63  - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 5/2563
ธ.ค. 63  - ติดตามความกาวหนาตัวชี้วัดดานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ครั้งที่ 1 
ธ.ค. 63  - สํารวจความพึงพอใจตอการใหการบริการดานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย
ธ.ค. 63  - กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายดานความขัดแยง สันติศึกษา

และสิทธิมนุษยชนทั้งในและตางประเทศ
ม.ค. 64  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เสนอสภามหาวิทยาลัย
ม.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2564
ม.ค. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประจําเดือน ม.ค.
ม.ค. 64  - สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษารอบประจําปการศึกษา 2564 
ม.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 34
ม.ค. 64  - เผยแพรรายงานประจําป 2563 สถาบันสันติศึกษาออนไลน
ม.ค. 64  - ประชุมสมาชิกหนวยวิจัยสันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาภาคใต ครั้งที่ 1/2564
ก.พ. 64  - ประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ระยะที่ 2
ก.พ. 64  - ประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามแนวทาง OBE
ก.พ. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประจําเดือน ก.พ.
ก.พ. 64  - กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานการวิจัย ครั้งที่ 1
ก.พ. 64  - โครงการวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 7 และโครงการสันติเสวนา ปที่ 8
ก.พ. 64  - ประชุมอาจารยประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ก.พ. 64  - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 1/2564
มี.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2564 
มี.ค. 64  - สัมมนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา ครั้งที่ 1
มี.ค. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประจําเดือน มี.ค.
มี.ค. 64  - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูรายวิชา 950-302 ความขัดแยงและสันติวิธี

ในสังคม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ม.อ. ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
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มี.ค. 64  - โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู Lunch Talk ครั้งที่ 9
มี.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 1/2564
มี.ค. 64  - ติดตามความกาวหนาตัวชี้วัดดานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ครั้งที่ 2
มี.ค. 64  - โครงการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 2 ประจําป 2564 
เม.ย. 64  - สัมมนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา ครั้งที่ 2 
เม.ย. 64  - สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษารอบตลอดปการศึกษา 2564 เพ่ือเขาศึกษา 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
เม.ย. 64  - ประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามแนวทาง OBE
เม.ย. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประจําเดือน เม.ย.
เม.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 35
เม.ย. 64  - ประชุมอาจารยประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 2/2564
เม.ย. 64  - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 2/2564
เม.ย. 64  - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต: IPS รดนํ้ารับพร ประจําป 2562
เม.ย. 64  - ประชุมสมาชิกหนวยวิจัยสันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาภาคใต ครั้งที่ 2/2564
เม.ย. 64  - กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายดานความขัดแยง สันติศึกษา

และสิทธิมนุษยชนทั้งในและตางประเทศ
1 พ.ค. – 15 ก.ย. 64  - รับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแยงและ

สันติศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 รอบตลอดปการศึกษา เขาศึกษา 2/2564
พ.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564 
พ.ค. 64  - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564
พ.ค. 64  - สอบวิทยานิพนธนักศึกษาประจําปการศึกษา 2563
พ.ค. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําเดือน พ.ค.
พ.ค. 64  - โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป 2564
พ.ค. 64  - กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานการวิจัย ครั้งที่ 2
พ.ค. 64  - โครงการวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 8 และโครงการสันติเสวนา ปที่ 8
มิ.ย. 64  - จัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่ 1/2564 
มิ.ย. 64  - ประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามแนวทาง OBE
มิ.ย. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําเดือน มิ.ย.
มิ.ย. 64  - ติดตามความกาวหนาตัวชี้วัดดานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ครั้งที่ 3
มิ.ย. 64  - ประชุมอาจารยประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 3/2564
มิ.ย. 64  - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 3/2564
มิ.ย. 64  - รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันสันติศึกษา รอบ 1 ป
มิ.ย. 64  - ประเมินภาระงานที่สวนงานกําหนดรอบที่ 2/2564
ก.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2564 

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
สสศ.3



ก.ค. 64  - รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปการศึกษา 2563 
ก.ค. 64  - สํารวจความพึงพอใชผูใชบัณฑิตของผูสําเร็จการศึกษา

ประจําปการศึกษา 2562
ก.ค. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําเดือน ก.ค.
ก.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 36
ก.ค. 64  - โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู Lunch Talk ครั้งที่ 10
ก.ค. 64  - ประชุมสมาชิกหนวยวิจัยสันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาภาคใต ครั้งที่ 3/2564
ก.ค. 64  - กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายดานความขัดแยง สันติศึกษา

และสิทธิมนุษยชนทั้งในและตางประเทศ
ส.ค. 64  - รายงานการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2563
ส.ค. 64  - โครงการสัมมนาวิชาการ
ส.ค. 64  - ประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามแนวทาง OBE
ส.ค. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําเดือน ส.ค.
ส.ค. 64  - โครงการประกวดส่ือสันติภาพ รางวัลชอมะกอก ปที่ 7 ประจําป 2564
ส.ค. 64  - กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานการวิจัย ครั้งที่ 3
ส.ค. 64  - ประชุมอาจารยประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 4/2564
ส.ค. 64  - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 4/2564
ก.ย. 64  - ปจฉิมนิเทศและการประเมินหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2563
ก.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2564 
ก.ย. 64  - ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําเดือน ก.ย.
ก.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยสถาบันสันติศึกษา ครั้งที่ 2/2564
ก.ย. 64  - ติดตามความกาวหนาตัวชี้วัดดานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ครั้งที่ 4

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
สสศ.4



4-ต.ค.-63  - โครงการการสรางความรวมมือการดําเนินงานดานฮาลาล (MOU กับคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย) และเปดตัวชุดทดสอบ Test Kit (ตรวจ DNA สุกร)

ต.ค. - พ.ย. 63  - กิจกรรมการทําสบูนมแพะ นมแพะสเตอริไลส นมแพะแบบผงสเปรยดราย
ต.ค.63 - ก.ค.64  - โครงการอบรมครอบครัวฮาลาล ครอบครัวสุขสันต
พ.ย.-63  - โครงการเสริมสรางศักยภาพและเพ่ิมพูนความรูบุคลากรสถาบันฮาลาล 
มี.ค.-64  - งานเมาลิดกลาง จ.กระบี่
8-11 ก.ค.64  - World HAPEX 2021 และ การประชุมวิชาการนานาชาติดานฮาลาล ICHIPS2021
พ.ย.63 - พ.ค.64  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree ของสถาบันฮาลาล
ต.ค 63-ก.ย 64  - ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษาผูประกอบการในพ้ืนที่หาจังหวัดชายแดนใต
ต.ค 63-ก.ย 64  - อบรมหลักสูตร ถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย
ต.ค 63-ก.ย 64  - รับตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑอาหารและไมใชอาหาร
ต.ค 63-ก.ย 64  - กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพตามวิถีมุสลิมสัญจร และหลักสูตรผูดําเนินการสปาตามวิถีมุสลิม 

กิจกรรม/ขั้นตอน

สฮล.1

วัน เดือน ป
ปฏิทินงานของสถาบันฮาลาล



     สวนงานประเภทอํานวยการและสนับสนุน
         ภารกิจกลางของมหาวิทยลัย

 



ต.ค. - พ.ย. 63 กิจกรรมการตรวจสอบครุภัณฑประจําป 
พ.ย. - ธ.ค. 63 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของลูกคา
ธ.ค. 63 กิจกรรมงานปใหมของสํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ

กิจกรรมงาน Big cleaning ของสํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ คร้ังท่ี 1
ม.ค. 64 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการซอมเคร่ือง HPLC และ GC จากเครือขาย

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรประเทศไทย (TSEN)
ม.ค. - ก.พ. 64 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 1

2. กิจกรรมตรวจประเมินพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 ส คร้ังท่ี 1
ม.ค. - มี.ค. 64 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมการทํางาน ความผูกพัน ความตองการ

และความคาดหวังของบุคลากร
ม.ค. - เม.ย. 64 1. กิจกรรมอบรมความปลอดภัยจากการใชแกสแรงดันสูงจากผูสงมอบ

2. กิจกรรมอบรมอันตรายจากไฟฟาในหองปฏิบัติการ 
ก.พ. 64 1. กิจกรรมการนําเสนอ Kaizen คร้ังท่ี 1 

2. กิจกรรมอบรมเร่ืองความปลอดภัยในการใชสารเคมีตาม มอก 2677-2558 
จากเครือขายศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรประเทศไทย (TSEN)

ก.พ. - มี.ค. 64 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของชุมชนระยะใกล
และระยะไกล

ก.พ. - ส.ค. 64 1. กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนประเมินคางาน
2. กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน

มี.ค. - เม.ย. 64 1. กิจกรรมการสอบทานภายใน

3. กิจกรรมอบรมความปลอดภัยพ้ืนฐานของบุคลากร
มี.ค. - พ.ค. 64 กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช Microsoft word อยางมืออาชีพ
9 เม.ย. 64 กิจกรรมวันครบรอบการกอต้ังสํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ
เม.ย. - พ.ค. 64 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของผูสงมอบ
เม.ย. - มิ.ย. 64 1. รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ภายนอก

2. กิจกรรมซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกร่ัวไหลและแผนซอมดับเพลิงและ
ซอมอพยพหนีไฟ

เม.ย. - ส.ค. 64 กิจกรรมอบรมเทคนิคการเปนหัวหนาท่ีดี
พ.ค. 64 กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 ตามแนวทาง TQA

ธ.ค. 63 - ก.พ. 64

กิจกรรม/ขั้นตอน

2. กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025

วัน เดือน ป

สควท.1
ปฏิทินงานของสํานักเครื่องมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ



พ.ค. - มิ.ย. 64 1. กิจกรรม OSIT Open House
2. กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ มอก. 2677-2558

พ.ค. - ส.ค. 64 กิจกรรมอบรมการวางแผนกลยุทธ (Strategic planning)
มิ.ย. - ก.ค. 64 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารดานความปลอดภัย

2. ประชุม Stakeholder Involvement Meeting (SIM)
มิ.ย. - ส.ค. 64 กิจกรรมงาน Big cleaning ของสํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ คร้ังท่ี 2
ก.ค. - ส.ค. 64 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2

2. กิจกรรมตรวจประเมินพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 ส คร้ังท่ี 2
ส.ค. 64 1. กิจกรรมการนําเสนอ Kaizen คร้ังท่ี 2

2. กิจกรรมออกบูธ งาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
ส.ค. - ก.ย. 64 1. รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จากภายนอก

2. รับการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 
กับสารเคมี มอก. 2677-2558 จากภายนอก
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจําป 2564

19-20 พ.ย. 63 หลักสูตร ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการสารเคมี
18-มี.ค.-64 หลักสูตร หลักการแปลผลเบ้ืองตนของ NMR Spectra
19-มี.ค.-64 หลักสูตร วิธีการแปลผลขอมูลของการทดสอบดวยเคร่ือง FT-IR
25-26 มี.ค. 64 หลักสูตร การเตรียมตัวอยางและการวัดสัดสวนกรดไขมันในน้ํามันพืช โดยใชเคร่ือง 

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector
25-มิ.ย.-64 หลักสูตร เทคนิคการเตรียมตัวอยางทางชีวภาพเพ่ือศึกษาดวย SEM
18-ก.พ.-64 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะหปริมาณ TMTD ในน้ํายางขนดวยเคร่ือง UV-Vis 

spectrophotometer
26-ก.พ.-64 หลักสูตร กรรมวิธีการทําแหงอาหารใหเก็บรักษานานเปนปดวยเคร่ือง Freeze dryer 

12-13 พ.ค. 64 หลักสูตร การใชงานเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร (GC-MS)
20-21 พ.ค. 64 หลักสูตร ขอกําหนด ISO/IEC 17025: 2017 
10-11 มิ.ย. 64
17-18 มิ.ย. 64 หลักสูตร การบํารุงรักษาเคร่ือง HPLC Agilent model 1100/1200
27-28 พ.ค. 64 หลักสูตร การใชเคร่ือง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)  

รุน 1100/1200

วัน เดือน ป

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (กรณีศึกษาขอกําหนด ISO/IEC 17025: 2017) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
สควท.2



11-12 มี.ค. 64 หลักสูตร การประยุกตใชงานเคร่ือง Gas Chromatograph
8-9  ก.ค. 64 หลักสูตร ขอกําหนด ISO 9001: 2015
15-16 ก.ค. 64
29-30 ก.ค. 64 หลักสูตร การใชเทคนิค Molecular เพ่ือประยุกตใชในงานวิจัย 

สควท.3
กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

หลักสูตร การบํารุงรักษาเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ (Maintenance of Gas Chromatograph)



ส.ค. - ธ.ค. 63  - โครงการอบรมสืบคนขอมูลแกนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา
ก.ย. - ต.ค. 63  - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5-9 ต.ค. 63  - จัดงาน PULINET Week
17 ต.ค. - 10  พ.ย. 63  - ขยายเวลาเปดบริการหองสมุดถึง 23.30 น. 
ต.ค.-63  - สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ต.ค. - พ.ย. 63  - นําเสนอขอมูลแกผูบริหารคณะ
พ.ย.-63  - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
ธ.ค.-63  - ทําบุญประจําปใหแดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ต.ค. - ก.ย. 64  - อบรมบริการวิชาการ โครงการหองสมุดตนแบบ
16-30 ม.ค. 64  - ขยายเวลาเปดบริการหองสมุดถึง 23.30 น. 
6-30 มี.ค. 64  - ขยายเวลาเปดบริการหองสมุดถึง 23.30 น. 
เม.ย.-64  - ซักซอมแผนอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ 2564
มิ.ย.-64  - ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2563
17-18 ส.ค. 64  - สัปดาหหองสมุดและโครงการ ม.อ.วิชาการ
ส.ค.-64  - ประชุมจัดทําแผน ประจําป 2564

ปฏิทินงานของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

สทกร.1



ทุนวิจัย
1 ต.ค. - 30 พ.ย. 63  - เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุนประเภทองคความรู ทุนพัฒนานักวิจัยใหม 

กับตางประเทศ ปงบประมาณ 2564 (ประกาศผล 31 มี.ค. 2564)
1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64  - เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุนประเภทวิจัยสถาบัน ทุนเมธาจารย 
 (ตลอดปงบประมาณ) ทุนปราชญาจารย ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ (จัดสรรทุนตลอด

ปงบประมาณ 2564)
20 ตค.63 - 19 พย. 63  - เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือของบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2565 ประเภท Fundamental Fund
1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64  - เปดรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอจัดตั้งเครือขายวิจัย (เปดรับขอเสนอตลอดท้ังป และา
(ตลอดปงบประมาณ) จะประชุมเพ่ือพิจารณจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 4 ครั้ง/ป โดยมีกําหนดดังนี้

1. ครั้งที่ 1/2564  เดือนธันวาคม 2563
2. ครั้งที่ 2/2564  เดือนมีนาคม 2564
3. ครั้งที่ 3/2564  เดือนกรกฎาคม 2564
4. ครั้งที่ 4/2564  เดือนตุลาคม 2564                                                         

ทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่
ต.ค. - พ.ย. 63  - ประกาศรับขอเสนอโครงการ
ธ.ค. 63  - จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการ
12 ต.ค. 2563  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา Graphical Abstract” ครั้งที่ 1
17 ต.ค. 2563  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Mindset & Design Thinking for Researchl

  and Socia Innovation”
25-26 พ.ย. 2563  - อบรม เรื่อง “Principles of DOE and Terminology”
พ.ย. 2563  - อบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความ 

ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  
14-15 ก.พ. 2564  - PSU Research Expo 2020
13 มี.ค. 2564  - งานคุณคาสงขลานครินทร
20 มี.ค. 2564  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 1/2564
20 เม.ย. 2564  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา Graphical Abstract” ครั้งที่ 2
20 ก.ย.  2564  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 2/2564

กิจกรรม/ขั้นตอน

สวพ.1
ปฏิทินงานของสํานักวิจัยและพัฒนา

วัน เดือน ป



ฝายทะเบียนและประมวลผล
1. จัดทําปฎิทินการศึกษา

ธ.ค.-62     1.1 จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
         เสนอรองอธิการบดีฝายการศึกษาลงนาม
    1.2 จัดทํากําหนดวันเปด - ปดภาคการศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
         มหาวิทยาลัย

2. กิจกรรมนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
    ภาคการศึกษาที่ 1/2563
    - ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวนักศึกษา และตรวจสอบขอมูลการทําบัตรนักศึกษา

ก.ค.-63     - รับรายงานตัวนักศึกษาใหม
    ภาคการศึกษาที่ 2/2563
    - ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวนักศึกษา และตรวจสอบขอมูลการทําบัตรนักศึกษา

พ.ย.-63     - รับรายงานตัวนักศึกษาใหม

3. จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องพนสภาพการเปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2563     3.1 นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากไมลงทะเบียน ภายใน 30 วัน

         - ประสานงานคณะ/หนวยงานตรวจสอบและติดตามขอมูลนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2563          - ตรวจสอบขอมูลนักศึกษาที่ไมลงทะเบียน ภายใน 30 วัน

         - จัดทําคําส่ังไมลงทะเบียน ภายใน 30 วัน
ตลอดภาคการศึกษา     3.2 นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากเสียชีวิต

         - ประสานงานกองกิจการนักศึกษา/คณะ
         - จัดทําคําส่ังพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากเสียชีวิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2563     3.3 นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร

         - ตรวจขอมูลนักศึกษาเรียนเกินระเบียบกําหนด
ภาคการศึกษาที่ 2/2563          - ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย

         - จัดทําคําส่ังนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร

สศนร.1
ปฏิทินงานของสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู

ระหวางเดือน พ.ย. 63 -ม.ค.64

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

ระหวางเดือน เม.ย.- ก.ย. 63

ระหวางเดือน ส.ค. - ก.ย. 63

ระหวางเดือน ม.ค. - ก.พ. 64

ระหวางเดือน ส.ค. - ก.ย. 63

ระหวางเดือน ม.ค. - ก.พ. 64



ตลอดภาคการศึกษา     3.4 นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากลาออก
         - ตรวจสอบหนี้สิน
         - ประสานงานอาจารยที่ปรึกษา/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
         - จัดทําคําส่ังนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากลาออก

4. รับลงทะเบียนเรียน
    การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทั่วไป
    ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2563

ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  ลงทะเบียนเรียนผาน Web ภาค 1/2563
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  วันเขาชั้นเรียนภาค 1/2563
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน โดยระบบ Bill Payment
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน โดยระบบ Direct Pay
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  วันสอบกลางภาค
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  วันสุดทายของการเรียน
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  วันสอบปลายภาค
ตามปฏิทินการศึกษา 1/2563  -  วันปดภาคเรียน

    ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2563
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  ลงทะเบียนเรียนผาน Web ภาค 2/2563
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  วันเขาชั้นเรียนภาค 2/2563
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน โดยระบบ Bill Payment
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน โดยระบบ Direct Pay
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  วันสอบกลางภาค
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  วันสุดทายของการเรียน
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  วันสอบปลายภาค
ตามปฏิทินการศึกษา 2/2563  -  วันปดภาคเรียน

    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน/2563
 -  ลงทะเบียนเรียนผาน Web ภาคฤดูรอน/2563
 -  วันเขาชั้นเรียนภาคฤดูรอน/2563
 -  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน โดยระบบ Bill Payment
 -  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน โดยระบบ Direct Pay
 -  วันสุดทายของการเรียน

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563

กิจกรรม/ขั้นตอน
สศนร.2

วัน เดือน ป

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563



 -  วันสอบปลายภาค
 -  วันปดภาคเรียน

5. จัดตารางเรียน
    ภาค 1/2563

ก.ค. 63  -  ประกาศตารางเรียนภาค 1/2563
 -  คณะ/ภาควิชา และอาจารยผูสอนดูขอมูลตารางเรียน  ภาค 1/2563 บน Web
    ภาค 2/2563

พ.ย. 63  - ประกาศตารางเรียนภาค 2/2563
 - คณะ/ภาควิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษาดูขอมูลตารางเรียน ภาค 2/2563 บน Web
    ภาค 3/2563

เม.ย. 64  - ประกาศตารางเรียนภาค 3/2563
 - คณะ/ภาควิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษาดูขอมูลตารางเรียน ภาค 3/2563 บน Web

6. จัดตารางสอบ
    ภาค 1/2563

ส.ค. 63  -  ประกาศตารางสอบกลางภาครวม  ภาค 1/2563 ใหนักศึกษาทราบ
 -  สงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาค 1/2563 ใหคณะ

ต.ค. 63  -  ประกาศตารางสอบไล ภาค 1/2563 ใหนักศึกษาทราบ
 -  สงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล ภาค 1/2563 ใหคณะ
    ภาค 2/2563

ม.ค. 64  -  ประกาศตารางสอบกลางภาครวม ภาค 2/2563 ใหนักศึกษาทราบ 
 -  สงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาครวม ภาค 2/2563 ใหคณะ

มี.ค. 64  -  ประกาศตารางสอบไล ภาค 2/2563 ใหนักศึกษาทราบ
 -  สงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล ภาค 2/2563 ใหคณะ
    ภาคฤดูรอน/2563

พ.ค. 64  -  ประกาศตารางสอบไล ภาคฤดูรอน/2563
 -  สงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล ภาคฤดูรอน/2563 ใหคณะ

7. การทําหนังสือสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร
ส.ค. 63  - รับทําสัญญาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร ที่วิทยาเขตหาดใหญ

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563

ตามปฏิทินการศึกษา ฤดูรอน/2563

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
สศนร.3



8.  การประมวลผลและแจงผลการศึกษา

- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4  ธ.ค. 63    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8  ม.ค. 64    ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7  เม.ย. 64 - วันสุดทายของการสงระดับคะแนน
10  เม.ย. 64 - แจงผลการศึกษาผานเว็บไซต
12  เม.ย. 64 - สงผลการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา

ภาคฤดูรอน/2563
23 เม.ย. 64 - วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 2/2563

   ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
16 มิ.ย. 64 - วันสุดทายของการสงระดับคะแนน
19 มิ.ย. 64 - แจงผลการศึกษาผานเว็บไซต
21 มิ.ย. 64 - สงผลการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคฤดูรอน/2563

25 มิ.ย. 64    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
30 ก.ค. 64    ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
31 ต.ค. 64 - วันสุดทายของการสงระดับคะแนน
3 พ.ย. 64 - แจงผลการศึกษาผานเว็บไซต
4 พ.ย. 64 - สงผลการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา
 

9. สํารวจและตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา
    ภาค 1/2563

23 ก.ย. - 22 ต.ค. 63  - ประกาศใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาภาค 1/2563 ย่ืนขอ
   สําเร็จการศึกษาผานเว็บไซด

23 ต.ค. - 23 ธ.ค. 63  - จัดพิมพ สน.27 ใบเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาสงคณะ และตรวจสอบ
   การเรียนครบตามหลักสูตร และประมวลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

24 ธ.ค. 63 - 16 ก.พ. 64  - เสนอคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบ  รับรองการเรียนครบตามหลักสูตร
   และใหความเห็นชอบเปนผูสําเร็จการศึกษา

สศนร.4
กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

ภาคการศึกษาที่ 2/2563



11 ม.ค. - 31 มี.ค. 64  - จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
   เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
    ภาค 2/2563

14 ธ.ค.63 - 18 ม.ค. 64  - ประกาศใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาภาค 2/2563
   ย่ืนขอสําเร็จการศึกษาผานเว็บไซต

19 ม.ค. - 31 มี.ค. 64  - จัดพิมพ สน.27 ใบเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาสงคณะ และตรวจสอบ
   การเรียนครบตามหลักสูตร และประมวลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

1 เม.ย - 9 ส.ค.64  - เสนอคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบ  รับรองการเรียนครบตามหลักสูตร
   และใหความเห็นชอบเปนผูสําเร็จการศึกษา

19 เม.ย. - 16 ส.ค.64  - จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
   เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
    ภาคฤดูรอน/2563

24 - 30 มิ.ย. 64  - ประกาศใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาภาคฤดูรอน/2563
   ย่ืนขอสําเร็จการศึกษาผานเว็บไซต

1 พ.ค - 20 มิ.ย. 64  - จัดพิมพ สน.27 ใบเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาสงคณะ และตรวจสอบ
   การเรียนครบตามหลักสูตร และประมวลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

21 มิ.ย - 23 ส.ค. 64  - เสนอคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบ  รับรองการเรียนครบตามหลักสูตร
   และใหความเห็นชอบเปนผูสําเร็จการศึกษา

28 ก.ค. - 31 ส.ค. 64  - จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
   เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม

10. จัดทําปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
     ภาค 1/2563

19 เม.ย. - 17 พ.ค. 64  - เสนอคณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามใน
   ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ตามลําดับ
     ภาค 2/2563

1 ก.ค.- 31  ส.ค. 64  - เสนอคณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามใน
   ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ตามลําดับ

วัน เดือน ป
สศนร.5

กิจกรรม/ขั้นตอน



  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2564
การประชุม สงหนังสือ วันประชุม แจงมติท่ีประชุม
คร้ังท่ี เชิญประชุม (เวลา 09.00 น.)

109(14/2563) 22 ก.ย.63 14 ต.ค.63 15-23 ต.ค.63
110(15/2563) 22 ต.ค.63 11 พ.ย.63 12-23 พ.ย.63
111(16/2563) 22 พ.ย.63 9 ธ.ค.63 11-18 ธ.ค.63
112(1/2564) 22 ธ.ค.63 13 ม.ค.64 14-22 ม.ค.64
113(2/2564) 22 ม.ค.64 10 ก.พ.64 11-27 ก.พ.64
114(3/2563) 22 ก.พ.64 10 มี.ค.64 11-27 มี.ค.64
115(4/2563) 22 มี.ค.64 21 เม.ย.64 22-30 เม.ย.64
116(5/2563) 22 เม.ย.64 12 พ.ค.64 13-21 พ.ค.64
117(6/2563) 21 พ.ค.64 9 มิ.ย.64 10-18 มิ.ย.64
118(7/2563) 22 มิ.ย.64 14 ก.ค.64 15-23 ก.ค.64
119(8/2563) 22 ก.ค.64 11 ส.ค.64 13-23 ส.ค.64
120(9/2563) 20 ส.ค.64 8 ก.ย.64 9-17 ก.ย.64

  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564
การประชุม สงหนังสือ วันประชุม แจงมติท่ีประชุม
คร้ังท่ี เชิญประชุม (เวลา 13.30 น.)

57(1/2564) 18 ธ.ค.63 13 ม.ค.64 14-27 ม.ค.64 
58(2/2564) 12 ก.พ.64 10 มี.ค.64 11-24 มี.ค.64
59(3/2564) 16 เม.ย.64 12 พ.ค.64 13-26 พ.ค.64
60(4/2564) 18 มิ.ย.64 14 ก.ค.64 15-28 ก.ค.64
61(5/2564) 13 ส.ค.64 8 ก.ย.64 9-22 ก.ย.64
62(6/2564) 15 ต.ค.64 10 พ.ย.64 11-24 พ.ย.64

 5 มี.ค.64

9 ก.ค.64
3 ก.ย.64
5 พ.ย.64

8 ต.ค.63

8 ม.ค.64

16 เม.ย.64

วาระการประชุม

5 มี.ค.64

สงแฟมระเบียบ

6 พ.ย.63
3 ธ.ค.63
8 ม.ค.64
5 ก.พ.64

7 พ.ค.64

วาระการประชุม

สงแฟมระเบียบ

7 พ.ค.64

4 มิ.ย.64
9 ก.ค.64
6 ส.ค.64
3 ก.ย.64

สศนร.6



  ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564
การประชุม สงหนังสือ วันประชุม แจงมติท่ีประชุม
คร้ังท่ี เชิญประชุม (เวลา 09.30 น.)

20(1/2564) 21 ธ.ค.63 8 ม.ค.64 9-22 ม.ค.64 
21(2/2564) 25 ม.ค.64 12 ก.พ.64 13-26 ก.พ.64
22(3/2564) 22 ก.พ.64 12 มี.ค.64 13-26 มี.ค.64
23(4/2564) 22 มี.ค.64 9 เม.ย.64 10-23 เม.ย.64
24(5/2564) 26 เม.ย.64 14 พ.ค.64 15-28 พ.ค.64
25(6/2564) 24 พ.ค.64 11 มิ.ย.64 12-25 มิ.ย.64
26(7/2564) 21 มิ.ย.64 9 ก.ค.64 10-23 ก.ค.64
27(8/2564) 26 ก.ค.64 13 ส.ค.64 14-27 ส.ค.64
28(9/2564) 23 ส.ค.64 10 ก.ย.64 11-24 ก.ย.64
29(10/2564) 20 ก.ย.64 8 ต.ค.64 9-22 ต.ค.64
30(11/2564) 25 ต.ค.64 12 พ.ย.64 13-26 พ.ย.64
31(12/2564) 29 พ.ย.64 17 ธ.ค.64 18-31 ธ.ค.64

จัดประชุมวิชาการ PSU Education Conference  ระหวางวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2564
การประชุม สงหนังสือ สงแฟม/ดาวนโหลด วันประชุม แจงมติท่ีประชุม
คร้ังท่ี เชิญประชุม แฟมe-meetingประชุม

คร้ังที่ 22(1/2564)   4 ม.ค. 64 2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64 8-12 ก.พ.64
คร้ังที่ 23(2/2564)  1 มี.ค.64 30 มี.ค. 63 1 เม.ย.64 5-9 เม.ย.64
คร้ังที่ 24(3/2564)   3 พ.ค.64 1 มิ.ย. 64 3 มิ.ย. 64 7-11 มิ.ย.64
คร้ังที่ 25(4/2564)   1 ก.ค. 64 3 ส.ค. 63 5 ส.ค. 64  9-13 ส.ค.64
คร้ังที่ 26(5/2564)   1 ก.ย. 64 5 ต.ค. 64 7 ต.ค. 64 11-15 ต.ค.64
คร้ังที่ 27(6/2564)   1 พ.ย. 64  30 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 6-10 ธ.ค.64

17 พ.ค.64

2 ก.ค.64

5 พ.ย.64
9 ธ.ค.64

คณะ/หนวยงานเสนอ

สงแฟมระเบียบ
วาระการประชุม

1 ต.ค.64

1 ม.ค.64
5 ก.พ.64
5 มี.ค.64
2 เม.ย.64
7 พ.ค.64

6 ส.ค.64

4 มิ.ย.64

 19 ก.ค. 64
 20 ก.ย. 64

15 มี.ค.64
18 ม.ค. 64

 15 พ.ย. 64

3 ก.ย.64

เร่ืองเขาท่ีประชุม

สศนร.7



การพิจารณาคัดเลือกอาจารยดีเดนกองทุนเอกิ้น เลาเกเซน อนุสรณ  ประจําป 2564
ตค.64  - ทําหนังสือเสนอมหาวิทยาลัย  พิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหดําเนินการ  

คัดเลือกอาจารยดีเดน  ประจําป 2564
 - จัดทําหนังสือพรอมสงเกณฑและแบบฟอรมใหสถาบันที่ไดรับคัดเลือก  ดําเนินการคัดเลือก

อาจารยดีเดนของสถาบัน ประจําป 2564
พย.64-มิย.64  - สถาบันที่ไดรับการคัดเลือกดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกอาจารยดีเดน
กค.64  - สถาบันที่ไดรับการคัดเลือกเสนอชื่ออาจารยดีเดนมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สค.64  - จัดทํารายงานสรุปผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนกองทุนฯพรอมยกรางหนังสือนําสงเขา

บรรจุวาระการประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
สค.64  - ดําเนินการแจงหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  ใหสถาบัน 

อุดมศึกษาที่คัดเลือกอาจารยดีเดนเพ่ือแจงอาจารยดีเดนเตรียมการเขารวมพิธี
สค.64  - ดําเนินการจัดทําโลอาจารยดีเดนและประกาศเกียรติคุณ
สค.64  - ดําเนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองจายในการดําเนินการ
สค.-กย.64  - ประสานงานกับอาจารยดีเดน  ประจําป 2564 ในการเดินทางมารวมพิธีเพ่ือเขารับโล

เกียรติยศในวันพระราชทานปริญญาบัตรและเขารับรางวัลในงานวันสงขลานครินทร
กย.64  - ประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในการเขารับพระราช 

ทานโลเกียรติยศของอาจารยดีเดน
กย.64  -

ในงานวันสงขลานครินทร
กย.64  - ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงาน

การพิจารณาคัดเลือกอาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนดานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ประจําป 2564

เม.ย.-64  -  ไดรับเอกสารการเสนอชื่อเขารับรางวัลอาจารยตัวอยางและผลงานดีเดน   
ดานบริการวิชาการ ป 2564 จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยตัวอยางฯ 
 (ชุดใหญ) ป 2564

พ.ค.-ก.ค. 64  -  ประชุมคณะทํางานดานบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารยตัวอยาง  
ดานบริการวิชาการประจําป 2564

 - ประชุมคณะทํางานสาขาบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเดน  
ดานบริการวิชาการประจําป 2564

ส.ค.-64  - แจงผลการพิจารณาคัดเลือก อาจารยตัวอยางดานบริการวิชาการ ป 2564  ใหกับคณะก.ก.
 (ชุดใหญ)

ประสานงานกับคณะกรรมการจัดงานวันสงขลานครินทรในการเขารับรางวัลของอาจารยดีเดน

สพทพ.1
ปฏิทินงานของสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป



ส.ค.-64  - แจงผลการพิจารณาคัดเลือก ผลงานดีเดนสาขาบริการวิชาการ ป 2564  ใหกับ
คณะก.ก.(ชุดใหญ)

การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
พย.64  - จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ประจําป 2564

 - จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการประจําป  2564
 -  พิจารณากรอบการดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการประจําป 2564

 -  กําหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการประจําป 2564
 -  กําหนดสถานที่จัดงานสวนกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 -  การใช  Logo และ theme  หลักในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564

กพ.64  - จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ประจําป 2564
กพ.64  - แจงใหประธานฝายตาง ๆ วิทยาเขตหาดใหญ และทุกวิทยาเขตรายงานผลการดําเนิน 

การจัดงานม.อ.วิชาการ ป 2564
กพ.64  - แจงใหทุกวิทยาเขตพิจารณากําหนดวัดจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจําป 2564
กพ.64  - ทําหนังสือแจงคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอกิจกรรมที่กําหนดจะจัดในงาน ม.อ.วิชาการ 

ประจําป 2564 พรอมงบประมาณคาใชจายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน

มีค.64  - จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ    
ที่วิทยาเขตหาดใหญประจําป 2564

 - จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564(ครั้งที่ 1/2564)
-พิจารณา theme  หลักในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
- พิจารณากิจกรรมที่จัดในสวนกลางภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- การเชิญประธานพิธีเปดงาน
- การเตรียมการจัดงาน ของคณะ/หนวยงานและวิทยาเขตตาง ๆ 

เมย.-พค.64  - พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ป 2564  
ใหกับคณะ/หนวยงานและวิทยาเขตตาง ๆ 

 - จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564 (ครั้งที่ 2/2564)
- แจง  theme  หลักในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
- การประชาสัมพันธการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
 - การเตรียมความพรอมของคณะ/หนวยงานและของฝายตาง ๆ เพ่ือดําเนนิการจัดงาน 
  ม.อ. วิชาการที่วิทยาเขตหาดใหญ

มิย.-กค.64  - แจงเวียนใหคณะ/หนวยงานนําสัญลักษณและ themeหลักไปใชเพ่ือพิจารณาจัดกิจกรรม
ใหตรงกับวัตถุประสงค

 สค.64  - จัดงาน ม.อ.วิชาการประจําป 2564 ณ วิทยาเขตหาดใหญ

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

มีค.64

มิย.-กค.64

มค.64

สพทพ.2



ต.ค.-พ.ย.63 - การจัดทําขอสอบปลายภาคการศึกษา  1 /2563
ม.ค.64 - การประกวดวาดรูปเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ
ก.พ.64 - โครงการ พัฒนา สภาพแวดลอม ของโรงเรียน
ต.ค.-ธ.ค.64 - อบรมการสืบคนสารสนเทศแกผูใชบริการ
ส.ค.64 - คายยุวบรรณารักษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ส.ค.64 - อบรมการสืบคนสารสนเทศเพ่ือการทําผลงานทางวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา

  ในจังหวัดชายแดนภาคใตในงาน ม.อ.วิชาการ
ส.ค.64 - งานม.อ.วิชาการ  ประจําป  2564
ต.ค.63-ธ.ค.64 - กิจกรรมสงเสริมการอาน ณ โรงเรียนบานบางปลาหมอ
ก.ย.64 - คณะอนุกรรมการฝายถายทอดโทรทัศน วงจรปด  ประจําปการศึกษา  2563
ต.ค.63-ก.ย.64 - โครงการคนกินแดดชายแดนใต

ปฏิทินงานของสํานักวิทยบริการ
สวทบ.1

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



          วิทยาเขตหาดใหญ

      สวนงานประเภทนโยบายและบริหาร



งานสารสนเทศนักศึกษา
 - ประชุมทีมผูบริหารกองกิจการนักศึกษา

 พุธท่ี 1 ของเดือน  - ประชุมเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา
 (ทุก 2 เดือน)

 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
 (13.30 16.30 น.)

 - ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต)
จัดทํางบประมาณ เงินรายไดและเงินงบประมาณ
ควบคุม รายรับ-รายจาย  และสํารวจหน้ีสิน  เงินทุกประเภทรายได เงินงบประมาณ เงินยืม
เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  เงินยืมฉุกเฉินและเงินยืมท่ีใชในการดําเนินงานกองฯ
สรุป รายรับ-รายจาย เงินทุกประเภทของกองฯ รายงานผูบริหาร

ภายใน 30 กย.64 จัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานของกอง
ดําเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางบุคลากรของกองฯ และบุคลากรดีเดน 
ปงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1

1- 30 ก.ย.63  - ผูถูกประเมินเขียนรายงานการดําเนินงานตาม (TOR) สงผูบังคับบัญชา
  ก.พ.64  - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ) 

 - สงผลการประเมินฯ ใหมหาวิทยาลัย/และประกาศผล
 1 เม.ย.64  - เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2
 ส.ค.64  - ผูถูกประเมินฯเขียนรายงานผลการดําเนินงานตาม (TOR) สงผูบังคับบัญชา
  ส.ค.64  - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ) 
  ก.ย.64  - สงผลประเมินฯ ใหมหาวิทยาลัยฯ/และประกาศผล
 ก.ย. 64  - ยืนยันการจางและเพ่ิมคาจางลูกจางชั่วคราว/พนักงานมหาวิทยาลัย

 - จัดงานปใหมของกองฯ
ตลอดป  - ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุสํานักงาน
ตลอดป  - ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินตาง ๆของกองฯ
 ก.พ.64  - โครงการสัมมนาเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา

กพนศ.1

กิจกรรม/ขั้นตอน
ปฏิทินงานของกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

วัน เดือน ป

(2 เดือนคร้ัง) ตลอดป

สัปดาหแรกของเดือน

สัปดาหสุดทายของป

ทุกวันจันทรท่ี 1 และ 3

 ของเดือน (09.30-12.00)

 ทุกวันจันทรท่ี 4  ของเดือน 

ทุกวันพุธท่ี 3 ของเดือน 



โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2564
 ประชุมจัดเตรียมงานโครงการปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2563

 ก.พ.64 ประชุม ครั้งที่ 1  ประชุมกําหนดวันและกรอบรูปแบบการจัดกิจกรรมและ แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน

 พ.ค.64 ประชุม ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดกิจกรรม
 มิ.ย.63 ประชุม ครั้งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานความคืบหนา/และติดตามงานขออนุมัติโครงการ
 ก.ค.64 ประชุม ครั้งที่ 4 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานความคืบหนาการจัดเตรียมงาน
 ส.ค.64 ดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563
หลังเสร็จส้ินโครงการ ประชุม ครั้งที่ 5  เบิกจายและประชุมสรุปผล 

โครงการ "วันมหิดลและวันประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง" ป 2564
 เม.ย.64 ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก
 พ.ค.64 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
 มิ.ย.64 นําเสนอที่ประชุมคณบดี/สวช.
 มิ.ย.64 ประชุมคณะกรรมการ/มอบหมายงาน ครั้งที่ 1
 ก.ค./ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการติดตามงาน ครั้งที่ 2-3 
 24 ก.ย.64 วันจัดงานโครงการและเบิกจาย
พ.ย. - ธ.ค.63 ประชุมจัดทํา TQA EdPex แผนกองฯ  ความเส่ียง โครงรางองคกร 
พ.ย. -  ธ.ค.63 ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา 2563 และจัดทําแผนฯ ป 2564
 ต.ค.-ธ.ค.63 เชิญวิทยากรใหความรูและใหคําแนะนํา (แบบประเมินตนเอง/OP)
 20 ม.ค.64 สง OP  โครงรางองคกร
 ส.ค.-ก.ย.64 ติดตามแบบฟอรมรายงานผล-Story-Board

จัดทําแบบฟอรมประเมินตนเองหมวด 1-6
 ก.ย.64 เชิญกรรมการตรวจแบบฟอรมประเมินตนเองหมวด 1-6
 21 ม.ค.64 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ครั้งที่ 1 พ.ย.63 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
 ครั้งที่ 2 มิ.ย.64 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
  ธ.ค.63 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
 มิ.ย.64 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 1 ต.ค.63-มี.ค.64 ควบคุมความเส่ียงตามแผน
รอบ 2 เม.ย.64-ก.ย.64 ควบคุมความเส่ียงตามแผน
 ครั้งที่ 1    มี.ค.64 จัดทํารายงานควบคุมความเส่ียง
รอบ 1 ป   ต.ค.64 รายงานความเสี่ยง/ควบคุมภายในของสํานักงานประกันคุณภาพ (แบงตามรอบปงบประมาณ)
รอบ  6 เดือน  เม.ย.64 รายงานความเสี่ยง/ควบคุมภายในของสํานักงานประกันคุณภาพ (แบงตามรอบปงบประมาณ)

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
กพนศ.2



ต.ค.63 - เม.ย.64 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประเมินตนเองในโปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน

1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 รวมรวมขอมูลสถิติเรื่องรองเรียน รอบครึ่งปแรก
1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64 รวมรวมขอมูลสถิติเรื่องรองเรียน รอบครึ่งปหลัง

งานศิษยเกาสัมพันธ
 ตลอดป 2564 TOEIC 

  - จัดสอบ TOEIC 22 ครั้ง
  - จัดอบรมใหคววามรูเก่ียวกับการสอบ โครงการ  TOEIC Rocket-Up 2 ครั้งตอป
โครงการศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มี.ค. - พ.ค. 64 หนวยงานเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน
มิ.ย. - ก.ค. 64 อนุกรรมการ/กรรรมการ พิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดนฯ
ส.ค. ประกาศผลการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ก.ย. ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรับรางวัล
ตลอดป โครงการศิษยเกาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตลอดป โครงการรวมสนุกผาน Fecbook ศิษยเกาสัมพันธ

งานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
ดานวินัยนักศึกษา

ตลอดปการศึกษา 1. การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นตน
1.1 รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํากลาวโทษ จากหนวยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย
1.2 สืบสวน ตั้งประเด็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา/เชิญผูปกครองกรณีนักศึกษาเก่ียวของ
กับยาเสพติด
1.3 ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
1.4 เสนอคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกับผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
1.5 สงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมทั้งเอกสารประกอบการสอบสวน 
ใหคณะกรรมการสอบสวน
1.6 ประชุมสอบสวน กรณีการกระทําความผิดเก่ียวของกับนักศึกษาคณะเดียว
1.7 นัดหมายการประชุมสอบสวนในกรณีการกระทําผิดเก่ียวของกับนักศึกษา  2  คณะขึ้นไป 
(ประชุมคณะกรรมการสอบสวน + สอบสวนนักศึกษาและผูเก่ียวของ)
1.8 สรุปสํานวนการสอบสวน แจงเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองความเห็น
1.9 แกไข ปรับปรุงสํานวนการสอบสวนตามที่คณะกรรมการเสนอ
1.10 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา  เพ่ือทําหนาที่พิจารณา

กพนศ.3
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



สํานวนการสอบสวนและพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนนําเสนอ
1.11 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา        
1.12 นําเสนอรายงานการประชุมตอคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา เพ่ือใหการ
รับรองเห็นชอบ
1.13 เสนอคําส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูมีอํานาจลงนามตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินงานวินัยนักศึกษา 
1.14 แจงผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับคณะตนสังกัด/หอพัก/หรือ หนวยงานอื่น ๆ   
เพ่ือทราบหรือดําเนินงานตามคําส่ังมหาวิทยาลัย
1.15 แจงผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูปกครองนักศึกษา   โดยการสืบคนขอมูลรายชื่อ  
และที่อยูผูปกครองดวยระบบ SIS
1.16 ติดตอนักศึกษาผูตองคําส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษามาพบเพ่ือทราบคําส่ังลงโทษ
1.17 ติดตามผลการบังคับโทษ  เชน  กรณีคําส่ังใหนักศึกษาปฏิบัติบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
 1.18 ยุติการดําเนินการทางวินัยนักศึกษากรณีไดดําเนินการตามเง่ือนไขการลงโทษเสร็จส้ินแลว

ตลอดปการศึกษา 2. การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นอุทธรณ
2.1 รับคํารองอุทธรณจากนักศึกษาที่ถูกลงโทษ
2.2 รวบรวมขอเท็จจริง  และขอกฎหมาย  พรอมทั้งสรุปประเด็นอุทธรณเพ่ือเสนอผูอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
2.3 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
2.4 นัดหมายคณะกรรมการเพ่ือประชุมพิจารณาอุทธรณ
2.5 ทําสรุปผลการพิจารณาอุทธรณโทษ และแจงเวียนตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
เพ่ือลงนามรับรอง
2.6 เสนอรายงานผลการพิจารณาใหกับผูมีอํานาจพิจารณา
2.7 แจงผลการพิจารณาอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูอุทธรณ /ผูปกครอง/คณะตนสังกัด/
หรือหนวยงานอื่น ที่เก่ียวของเพ่ือทราบ และดําเนินการตามคําส่ังมหาวิทยาลัย

ตลอดปการศึกษา 3. การดําเนินการเมื่อนักศึกษาใชสิทธิ์ฟองศาลปกครอง
3.1 ประสานความรวมมือกับนิติกรมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดประเด็นแหงคดี
3.2 เปนผูประสานงานคดีหรือผูชวยผูประสานงานคดี กับนิติกรมหาวิทยาลัย ตลอดจนพนักงาน
อัยการฝายคดีปกครอง
3.3 รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมาย (ประเด็นที่ฟอง)  เพ่ือชี้แจงตอศาลปกครองในกรณี
ที่ศาลนัดไตสวนคดี
3.4 รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมายจากบุคคล หรือหนวยงานที่เก่ียวของกรณีมีคําขอ
คุมครองชั่วคราวหรือการทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําส่ังทางปกครองจากฝายผูฟองคดี
เพ่ือประกอบการใหถอยคําตอศาล

กพนศ.4
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



3.5 จัดทําคําใหการ (ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เอกสารหลักฐานตาง ๆ )  
ตามคําส่ังศาลปกครอง
3.6 รวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานตามรูปคดีใหกับอธิการบดี หรือ
ผูแทนเพ่ือประกอบการแถลงดวยวาจาตอหนาศาลกอนศาลมีคําพิพากษา 
3.7 รับทราบคําพิพากษาของศาลและถือปฏิบัติ
3.8 แจงคําพิพากษาของศาลใหกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ

ตลอดปการศึกษา 4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
4.1 นัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง หรือขึ้นอยูกับ
สถานการณความจําเปนเรงดวน
4.2 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
4.3 ประชุมหารือคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
4.4 เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
4.5 แจงเวียนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
4.6 แกไข ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอ
4.7 ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา

ส.ค. 64 – ก.ย.64 5. จัดทํารายงานประจําปดานวินัยนักศึกษา
ตลอดปการศึกษา 6. ประกันคุณภาพกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ วิทยาเขตหาดใหญ

6.1 รวบรวมขอมูลการดําเนินงานวินัยนักศึกษาเพ่ือจัดทํารายงาน
ตลอดปการศึกษา 7. รวมพิจารณาแกไข ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษาและ

 ศิษยเกาสัมพันธ วิทยาเขตหาดใหญ
8. จัดโครงการรณรงค

ตลอดปการศึกษา 8.1 โครงการรณรงคการแตงกายนักศึกษา
ต.ค.63 – พ.ย.63 8.2 โครงการรณรงคไมทุจริตการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 

- รณรงคลวงหนากอนการสอบปลายภาคการศึกษา ประมาณ 1 สัปดาห
มี.ค.64 – เม.ย.64 8.3 โครงการรณรงคไมทุจริตการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 

- รณรงคลวงหนากอนการสอบปลายภาคการศึกษา ประมาณ 1 สัปดาห
ตลอดปการศึกษา 8.5 โครงการรณรงควินัยจราจร
พ.ค.64 – ก.ค.64 8.6 โครงการสัมมนาผูปฏิบัติงานวินัยนักศึกษา  5 วิทยาเขต

ดานบริการเชิงจิตวิทยา
 ตลอดปการศึกษา 1.บริการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา

1.1ประเภทการใหคําปรึกษารายบุคคล และการใหคําปรึกษาแบบกลุม
 - นัดหมายการใหบริการ ตามกระบวนการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา แลวแตกรณี ตามความ
เหมาะสม

กพนศ.5
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



 - ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ คณะ ผูปกครอง หรือสหวิชาชีพที่เก่ียวของเม่ือเปน
กรณีฉุกเฉิน และเกินการรับมือดวยกระบวนการการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- จําทํา Group Couserling ในประเด็น หรือหัวขอตาง ๆ ที่นาสนใจ เพ่ือตอบโจทยความสนใจ
ของนักศึกษาและเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
1.2 ใหคําปรึกษาผานชองทางออนไลน เชน Facebook Line
- ประชาสัมพันธชองทางในการบริการใหแกกลุมนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงบริการไดมากขึ้น
- นัดหมายใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัวหรือกลุมในกรณีที่จําเปน และมีความยินยอม

ในการเขาถึง
1.3 ใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับ Case วิกฤต 
- โดยมีนายแพทยอานนท วิทยานนท เปนผูใหการปรึกษาหลัก

 ตลอดปการศึกษา 2. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เพ่ือเปนการสรุป และการวางแผนการทํางาน
2.2 นัดหมายการประชุม
2.3 เตรียมเอกสารการประชุม

 ภาคการศึกษาที่ 1 3. โครงการเชิงจิตวิทยาสําหรับนักศึกษา 1 โครงการ
3.1 เขียนโครงการ (หาประเด็นที่นาสนใจ ทันสมัย) พรอมวางแผน 
3.2 ประชาสัมพันธโครงการนักศึกษาเขารวม
3.3 จัดกิจกรรม
3.4 ประเมินผลกิจกรรม

 กอนเปดภาคการศึกษา 4. โครงการเชิงจิตวิทยาสําหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานพัฒนานักศึกษา
4.1 เขียนโครงการ (หาประเด็นที่นาสนใจ ทันสมัย) พรอมวางแผน
4.2 ประชาสัมพันธโครงการนักศึกษาเขารวม
4.3 จัดกิจกรรม
4.4 ประเมินผลกิจกรรม 

 ตลอดปการศึกษา 5. กระบวนการปรับทัศนคติและพฤติกรรมนักศึกษากรณีวินัยนักศึกษา

 - นัดหมายการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามกระบวนการที่กําหนด และแตตามกรณี และความ
เหมาะสม
5.2 จัดโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม แกนักศึกษาวินัยนักศึกษา
- เขียนโครงการ (หาประเด็นที่นาสนใจ ทันสมัย) ตามเปาหมายของกระบวนการพรอมวางแผน 

กพนศ.6
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

- ติดตามกรณีนักศึกษาทุกกรณีเม่ือผานกระบวนการการชวยเหลือ เพ่ือติดตามและเฝาดูคอยสนับสนุน

- จัดทําส่ือตาง ๆ เชน Infographic โปสเตอร เพ่ือประชาสัมพันธเคล็ดลับความรู และเปนชองทาง

5.1 บริการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือปรับทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษากรณีวินัยนักศึกษา



- ประชาสัมพันธโครงการนักศึกษาเขารวม
- จัดกิจกรรม
- ประเมินผลกิจกรรม

 ตลอดปการศึกษา 6. การดูแลนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณชายแดนใต
6.1 ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงบริการขอรับความชวยเหลือของมหาวิทยาลัยผาน
ทุกวิทยาเขตใหนักศึกษาทราบ
6.2 สํารวจนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต
6.3 เปดชองทางการบริการรับความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยเปนรายกรณีตาม
ความเหมาะสม ตามเกณฑที่กําหนดขึ้น
6.4 ใหการชวยเหลือตามความเหมาะสม
ดานการดูแลนักศึกษาพิการ

ธ.ค. 63 1. รับสมัคร
1.1 นักศึกษาพิการ TCAS รอบที่ 1

ธ.ค.63 - ก.พ.64 1.2 วิทยาเขต/คณะดําเนินการคัดเลือก
มี.ค.64 2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ
ก.ค.63 - ก.ย. 64 3. ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการใน

ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี
ดานการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 ตลอดปการศึกษา 1. ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานพิเศษ งานประจํา ขาวประชาสัมพันธ
โครงการกิจกรรมใหแกนักศึกษา เพื่อประโยชนสูงสุด
1.1 ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน Facebook
1.2 ประชาสัมพันธผานระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย

 ก.พ.64 2. โครงการวันนัดพบแรงงาน
2.1 เขียนโครงการพรอมวางแผน
2.2 ประชาสัมพันธโครงการนักศึกษาเขารวม
2.3 จัดกิจกรรม
2.4 ประเมินผลกิจกรรม

 ตลอดปการศึกษา 3. โครงการสรางเสริมอาชีพอยางงายใหแกนักศึกษาทุนและนักศึกษาที่สนใจ 
เพื่อนําไปตอยอดอาชีพ หารายไดเสริมได หรือ โครงการเสริมสรางบุคลิกกภาพ
เตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
3.1 เขียนโครงการ (หาประเด็นที่นาสนใจ ทันสมัย)  ตามเปาหมายของกระบวนการพรอม
วางแผน
3.2 ประชาสัมพันธโครงการนักศึกษาเขารวม
3.3 จัดกิจกรรม

กพนศ.7
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



3.4 ประเมินผลกิจกรรม
4. โครงการสรางเสริมสมรรถนะบัณฑิตใหดําเนินธุรกิจเองได

ม.ค. 64 4.1 รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นป
มี.ค. 64 4.2 ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ
พ.ค. 64 4.3 ปฐมนิเทศและอบรมใหความรู
มิ.ย. 64 - ก.ค. 64 4.4 ปฏิบัติงานจริง
ก.ย.64 4.5 ปจฉิมนิเทศ

ดานเครือขายดานยาเสพติด/บุหรี่/แอลกอฮอล
1. เครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง

 1 ธ.ค.63 1.1 ประชุมสมาชิกเครอืขายเพ่ือวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
 ม.ค.64 - 31 ก.ย.64 1.2 จัดโครงการตามเสนอรับงบประมาณ
26 มิ.ย.64 1.3 โครงการวันตอตานยาเสพติดสากล
 ส.ค.64 1.4 สรุปผลการดําเนินงาน
ก.ย.64 1.5 รายงานผลการดําเนินงาน
 ตลอดปการศึกษา 2. เครือขายบุหรี่

2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางย่ังยืน
- จัดโครงการรณรงค
2.2 ดูแลในสวนภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
2.3 ดูแลภาพรวมในสวนวิทยาเขตหาดใหญ

 ตลอดปการศึกษา 3. เครือขายมหาวิทยาลัยปลอดเหลา
3.1 เขารวมสัมมนาตามที่สถาบันแมขายเชิญเขารวม
3.2 จัดโครงการรณรงคภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามที่ไดรับงบประมาณ
จากสถาบันแมขาย
3.3 สรุปโครงการพรอมเอกสารเบิกจายใหสถาบันแมขาย

ดานอื่นๆ
15 - 24 ก.ย.64 1.1 จัดกิจกรรมนิทรรศการวันมหิดลและวันประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
มิ.ย. 64 - ส.ค 64 1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

งานกิจกรรมนักศึกษา
3-5 ม.ค. 64  โครงการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 "สังคีตศิลปสุนทรีย เทิดพระบารมีจอมราชัน"

 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - เขารวมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.8



15 - 18 ต.ค. 63 โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษาของผูนําองคกรกิจกรรมนักศึกษา และเจาหนาที่
รับผิดชอบงาน ดานกิจการนักศึกษา
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - รับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ
 - ประสานงานมหาวิทยาลัยที่ขอเขาศึกษาดูงาน/ยานพาหนะ/ที่พัก
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

เม.ย. - มิ.ย. 64  โครงการ Backpacking Trip to ASEAN: Day Trip to Penang 2021
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เปดรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

ม.ค.-64 โครงการศึกษาดูงานพ้ืนที่ตนแบบ
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - รับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ
 - ประสานงานชุมชน / ยานพาหนะ
 - จัดกิจกรรมและประเมินโครงการ

ม.ค. - ก.พ. 64 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผูนํานักศึกษา
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - เชิญนักศึกษาผูนําเขารวมโครงการ
 - ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

ม.ค. - ก.พ. 64  โครงการสานสันพันธทักษิณถ่ินใต
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

ก.ย. - ต.ค. 64  โครงการเตรียมความพรอมสูวัยทํางาน Getting Ready for a  Career
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

กพนศ.9
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



ก.ย. - ต.ค. 64  โครงการเรียนรูโลกใหม เปดใจสูโลกกวาง
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

 ก.พ. - มี.ค. 64 เลือกตั้งคณะกรรมการองคการบริหาร และสมาชิกสภานักศึกษา องคการนักศึกษา 
ดําเนินการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดีเดน ประจําปการศึกษา 2563
 - แตงตั้งคณะกรรมการ/กําหนดเกณฑการคัดเลือก
 - เปดรับสมัคร
 - ประชุมพิจารณาคดัเลือก
 - ประกาศผล

ธ.ค. 63 - มี.ค. 64  โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
จัดพิธีการมอบโลและเกียรติบัตรแกนักกิจกรรม/องคกรที่ไดรับรางวัล
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

เม.ย.-64  โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2564
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานดานสถานที่ วิทยากร
 - เปดรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

พ.ค.-64  โครงการ PSU Student Development: Backpacking Trip to ASEAN
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เปดรับสมัครผูนํานักศึกษาเขารวมโครงการ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

เม.ย. - พ.ค. 64 ประชุมสรุปการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - เชิญอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุม
 - จัดดําเนินการประชุม

กพนศ.10
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



เม.ย. - พ.ค. 64 คายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต
  - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

9 - 11 มิ.ย. 64
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - เขารวมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง

เม.ย. - พ.ค. 64  โครงการคายอาสาสมัครของกลุมกิจกรรมตาง ๆอันไดแก
 1. โครงการคายรวมฝายบําเพ็ญประโยชน
 2. โครงการคายพัฒนาชุมชน ชมรมมุสลิม

เม.ย. - พ.ค. 64
  - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

พ.ค.-64 ประชุมสัมมนาโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา ม.อ. 5 วิทยาเขต
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานวิทยาเขต ประสานงานสถานที่ ประเด็นประชุม
 - จําดําเนินการประชุมสัมมนา

เม.ย.-64
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานคณะตางๆ ประสานงานสถานที่ ประเด็นประชุม
 - จําดําเนินการประชุมสัมมนา

 ก.ค.-ส.ค.64  โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 22
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

ส.ค. - ก.ย. 64 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - เชิญนักศึกษาผูนําเขารวมโครงการ
 - ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.11

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ขวงวัฒนธรรมลํ้าคา สืบสานมรดกภูมิปญญาของแผนดิน"

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรเชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2564

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ



ส.ค. - ก.ย. 64 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาดานศิลปวัตนธรรม
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - เชิญนักศึกษาผูนําเขารวมโครงการ
 - ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

ส.ค. - ก.ย. 64 โครงการวิชาการสานใจรัก (สัมมนาชมรมฝายวิชาการ)
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - เชิญนักศึกษาผูนําเขารวมโครงการ
 - ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

ตลอดปการศึกษา โครงการคายอาสาพัฒนาของกลุมกิจกรรมตาง ๆ อันไดแก คายศรีตรังสัมพันธ 
ขององคการบริหาร องคการนักศึกษา คายอาสาพัฒนาของชมรมอาสาพัฒนา  
ชมรมการศึกษาเพ่ือสังคม ชมรมภาษามลายู ชมรมวิเทศสัมพันธ ชมรมโรตาแรคท
ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม  ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ ชมรมมุสลิม เปนตน
  - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

ตลอดปการศึกษา  โครงการ ลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

ตลอดปการศึกษา  โครงการสนับสนุนนําเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ดอยโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ
 - จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

 งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
1. การบริการสุขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบัติเหตุกลุมนักศึกษา ปการศึกษา 2564

      1.1 โครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัย
 1 ส.ค. 64-31 ก.ค.65            - ประสานงานการบันทึกขอมูลคาบํารุงสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2564
มิ.ย.- ก.ค.64            - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน และวิธีการใชสิทธ์ิรับบริการรักษาพยาบาลในหนังสือ

             ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ   
             หนังสือปฐมนิเทศน คูมือหอพักและบอรดนักศึกษาใหม เว็บไซตและบอรดคณะตางๆ 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.12

วัน เดือน ป



 ตลอดป            - ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชําระคาบํารุงสุขภาพสง
              โรงพยาบาลสงขลานครินทร

ตลอดป            - ตรวจสอบขอมูลการเขารับบริการสุขภาพของนักศึกษา 
             เย่ียมและนํากระเชามอบแกนักศึกษา กรณีเปนผูปวยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

            - ประสานงานผูปกครอง และคณะที่เก่ียวของ ติดตอนักศึกษากรณีเกินสิทธ์ิ
             - แจงหนี้และเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใหโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
               เปนรายเดือน

ตลอดป ตรวจสอบสิทธ์ิ บันทึกขอมูล ทําเอกสารเบิกเงินทดรองจายใหนักศึกษาสิทธิประกันสังคม 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร และโรงพยาบาลรัฐอื่นๆนอกเขตพ้ืนที่
อําเภอหาดใหญ และเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา

 ก.ค.- ก.ย.64            - สรุปผลการใหบริการสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2564

ตลอดป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธรณรงคปองกันการแพรระบาดของโรค
      1.2 โครงการสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง)

พ.ค.64           - ประสานงานการประชุมรวมระหวางหนวยงานที่เก่ียวของไดแก โรงพยาบาล   
            สงขลานครนิทร  กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

มิ.ย.- ก.ค.64           - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนในหนังสือคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา ในเว็บไซต
              กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ แผนพับ บอรดและคณะตางๆ
ตลอดป           -  ตรวจสอบ  บันทึกขอมูล และทําเอกสารเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใหนักศึกษาที่

            บัตรทองยังไมคุมครอง
    1.3 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุมนักศึกษา

  ก.พ. 64           ประชุมผูแทนฝายพัฒนานักศึกษานักศึกษาทุกวิทยาเขต สรุปผลการใหบริการประกันภัย
           อุบัติเหตุที่ผานมาพรอมนําเสนอกรรมการดําเนินการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

          ปการศึกษา 2564  และกําหนดเง่ือนไขเกณฑการพิจารณา
          บันทึกการประชุม
          จัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการดําเนินการ
          จัดทําประกาศเชิญชวนผูแทนบริษัทประกันภัยเขารวมประชุมและนําเสนอโครงการ

 มี.ค. 64           ประชุมผูแทนบริษัทประกันภัย ชี้แจงเง่ือนไข เกณฑการพิจารณา
 3 เม.ย. 64             รับขอเสนอโครงการจากบริษัทประกันภัย

          ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 
          จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน นําเสนอทานอธิการบดี

 7 เม.ย. 64           แจงผลการพิจารณาใหบริษัทประกันภัย และทุกวิทยาเขต 
7-21 เม.ย. 64           รางบันทึกขอตกลงรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทประกันภัยและจัดใหมีการลงนาม

กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.13

วัน เดือน ป



 ตลอดป           ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน ความคุมครอง และวิธีการใชสิทธิบนเว็บไซด
           กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ แผนพับ และโปสเตอร

 13 ส.ค. 64           ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชําระเงินคาบํารุงสุขภาพไวสงบริษัท
           ประกันภัยพรอมเบิกจายเงินคาเบี้ยประกันภัยใหบริษัท
 ตลอดป           ใหบริการกรอกใบเคลมประกันภัย ชําระเงินคารักษาพยาบาลใหโรงพยาบาล
           สงขลานครินทร  เบิกเงินทดรองจายใหนักศึกษาที่ทดรองจายเงินคารักษาไวแลว   
           ประสานงานบริษัทประกันภัยทุกวิทยาเขตและโรงพยาบาล ติดตามการชําระเงิน 

ของกรณีเกินสิทธิแจงหนี้
           บริษัทเคลียรเงินทดรองจายคืนกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ตรวจสอบสิทธิ 

เรียกชําระเงินคืน
          ติดตามผลการชําระหนี้และเบิกเงินคืนกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

ตลอดป           เย่ียมนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ กรณีรักษาพยาบาลเปนผูปวยในโรงพยาบาล
     สงขลานครินทร

   1.4  โครงการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา (ศูนยสุขภาพนักศึกษา)
 ตลอดป         -ประสานงานใหมีแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ประจําศูนยสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา 
 ตลอดป        -จัดใหมีการบริการสุขภาพนักศึกษาตลอดป
 ก.ค.-ก.ย. 65        - สรุปขอมูลนักศึกษาที่เขารับบริการ ปการศึกษา 2564
ตลอดป    1.5 จัดกิจกรรมรณรงคสรางเสริมปองกันโรค 
 ธ.ค.64- ม.ค.65    1.6 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ปการศกึษา 2564
 มี.ค.-มิ.ย. 64    1.7 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ป 2564

 2. การสวัสดิการและทุนการศึกษา
ตลอดป 2.1  งานประสานเชื่อมโยงสวัสดิการและทุนการศึกษา

    - รับหนังสือที่ตลาดนัด (สนอ.) และกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และมา
      ลงเลขรับหนังสือ
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา พรอมทั้งนําเสนอผูบังคับบัญชาตามขั้นตอน
       - หนังสือรับ
       - หนังสือสงออก
       - หนังสือเสนอ
       - ดําเนินการถายเอกสาร เอกสารตาง ๆ
       - ลงเลขที่หนังสือใบแจงซอมพรอมนําสงหนวยซอมของกองกายภาพและส่ิงแวดลอม
       - จัดทํา/ติดบอรด โปสเตอร ประชาสัมพันธ เอกสารอื่น ๆ ทั้งของหนวยงานภายใน-
          นอกมหาวิทยาลัย
       - จัดเก็บเอกสารหนังสือเขาแฟมตาง ๆ
       - จัดเก็บเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ เขาตูเอกสารพรอมนํามาใชไดโดยสะดวก

กพนศ.14
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



ตลอดป 2.2  เบิกจายวัสดุ/อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
ตลอดป 2.3  จัดทําหนังสือราชการ

        - หนังสือรับรองการทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
        - หนังสือขออนุมัติเบิกจายเงินทดรองจายคารักษาพยาบาล (จายใหนักศึกษา)
        - หนังสือชําระคารักษาพยาบาล (สงโรงพยาบาล)
        - หนังสือขออนุมัติเบิกจายคาใชโทรศัพทสํานักงาน
        - หนังสือขออนุมัติเบิกจายคารักษาพยาบาลประกันสุขภาพนักศึกษา 

     (จายใหโรงพยาบาลสงขลานครินทร)
2.4  ประสานงานติดตอ ติดตามออกใบเสร็จคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
2.5  ประสานนําจายคารักษาพยาบาล รับใบเสร็จคารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงขลานครินทร  พรอมตรวจสอบความถูกตอง
2.6  ประสานงานกับชางจากกองกายภาพและส่ิงแวดลอม เรื่องการแจงซอม ความชํารุด
บกพรองของศูนยอาหารโรงชาง
 3. การบริการจองเชาชุดครุย - เส้ือราชปะแตนบัณฑิต

 ตลอดป     - ประชาสัมพันธการใหบริการจองเชาชุดครุย - เส้ือราชปะแตนบัณฑิต
 ตลอดป     - ประสานงานรานอมเรศ ผูใหบริการ ปการศึกษา 2563

    - ประสานงานคณะที่มีนักศึกษาจบการศึกษา นัดวันจองเชาชุดครุย
    - เตรียมสถานที่ใหบริการชุดครุย
    - ประชาสัมพันธสถานที่รับชุดครุย

 4. การบริการอาหารเครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ 
    ประสานคณะกรรมการคัดเลือกรานอาหารและบริการตาง ๆในพ้ืนที่ศูนยอาหารโรงชาง 
    หอพักนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564-2565

มี.ค.64   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ  
   ปการศึกษา 2564-2565

เม.ย.64   - รับสมัครผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ
15 พ.ค.64   - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสัมภาษณคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่ม 

    และรานสวัสดิการตาง ๆ
16-19 มิ.ย.64   - คัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ
29 มิ.ย.64   - ประกาศผลการคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ 
9-10 ก.ค.64  - จัดทําสัญญาเชาสถานที่ผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ 

ประสานกองคลัง กองอาคารสถานที่ ชําระคาประกันสัญญาเชา
ตลอดป   - รับสมัครคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร เครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ ปการศึกษา 

  2563-2564 (ทดแทนรานที่ลาออก)
 ตลอดป            - ควบคุม/ติดตามผล/บันทึกขอมูลคาเชาสถานที่
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 ตลอดป            - ควบคุม/ติดตามผล/การปฏิบัติงานดานสถานที่ปรุง/จําหนายของผู
             ประกอบการตาง ๆ ใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สะดวกมีคุณภาพ ราคาและ

 ปริมาณที่เหมาะสม
 ตลอดป            - ควบคุม/ติดตามผลการปฏิบัติงานทําความสะอาดสถานที่/บริเวณที่เชาทั่วไป
 ต.ค.64 - ก.ย. 65            - ตรวจสอบโดยการสุมอาหารและเครื่องดื่มนําตรวจทางหองปฏิบัติการชีววิทยาหาเชื้อ

              แบคทีเรียและสารเคมีตกคาง
           - ติดตามโครงการโรงลางภาชนะโดยเครื่องอัตโนมัติ
          - ประสานงานการตรวจอาหาร-เครื่องดื่ม และนํ้าดื่ม ดานความสะอาดภาชนะ 
            รานคา ผูปรุง ผูจําหนาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาหาร  เครื่องดื่มใหไดมาตรฐาน 
            Clean Food good taste จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
          - จัดทําปายรณรงคใหความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มที่มีประโยชนตอ
            รางกาย/ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน/ชูเมนูเพ่ือสุขภาพของแตละราน
           - รณรงคงดใชถุงพลาสติก

 ปละ 1 ครั้ง            - ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการชวงภาคการศึกษาที่ 2
 5. การจัดการดานอาคารสถานที่และพัสดุ

     5.1 การจัดการดานอาคารสถานที่
ตลอดป           - สํารวจความชํารุดบกพรอง แจงซอมติดตามผลการซอมแซม
 พ.ค.-มิ.ย. 65           - จัดตั้งงบประมาณประจําป
 ส.ค.65           - ขออนุมัติจัดจางงานจางเหมาเอกชนรักษาความสะอาด อาคารสํานักงาน ศูนยอาหาร

            โรงชางและสํานักงานกองกิจการนักศึกษา
ตลอดป           - ควบคุมและตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน/ตรวจการ

จางงานทุกเดือน
 พ.ย. 64-ม.ค. 65           - ประสานงานการกําหนดรูปแบบรายการซอม ตลอดจนการจัดซ้ือและจัดจาง
      5.2 การจัดการงานวัสดุ
ตลอดป            - ขอจัดซ้ือจัดหาวัสดุงานบานงานครัว/งานสนาม
ตลอดป            - รับของ ลงบัญชีรับ
ทุกเดือน            - จายวัสดุใหศูนยอาหารโรงชาง  ลงบัญชีจาย

            - เช็คสต็อก 
 ตลอดป            - ตรวจสอบการเบิกจายการใชโทรศัพทราชการประจําเดือนของงานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา
 ตลอดป            - จัดทําบัญชีเพ่ือการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

           - ตรวจสอบการจัดซ้ือ/จัดจาง/เชา พรอมเบิกจายกรณีเรงดวน
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      5.3  การจัดการงานครุภัณฑ
 มี.ค.-มิ.ย. 65           - รวบรวมรายการครุภัณฑใหมและครุภัณฑทดแทนเพ่ือของบประมาณประจําป
 พ.ย.64-ม.ค. 65           - ขอความรวมมือกองอาคารสถานที่กําหนดรูปแบบ ประมาณราคากลาง
ตลอดป           - ประสานการแจงงานพัสดุ กองคลังสงครุภัณฑชํารุด ที่ชางภายในซอมไมได

            เพ่ือสงซอม โดยชางชํานาญการภายนอกมหาวิทยาลัย
 ต.ค. 64           - จัดทําเอกสารเพ่ือสงตรวจสอบรายการ บัญชีครุภัณฑ การเบิก-จายประจําปที่ผานมา
 พ.ย.64-มี.ค. 65           - ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ จัดจางงานกอสรางที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเงิน 

            รายไดมหาวิทยาลัยประจําป 2563
 ม.ค.-ก.ย. 64           - เบิก / ตรวจรับครุภัณฑที่จัดซ้ือ 

          - บันทึกรายการลงบัญชีควบคุม เขียนรหัสประจําครุภัณฑ  
 ต.ค. 64-พ.ค. 65           - รวบรวมรายการครุภัณฑชํารุด ไมสามารถซอมได พรอมดําเนินการขอจําหนาย

การดําเนินงานดานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ต.ค. 63 1.1 ตรวจสอบเอกสารสัญญากูยืมนักศึกษากูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษากลุมผูกู

ตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยม และผูกูรายใหมปการศึกษา 2563
1.2 จัดทําทะเบียนคุมจัดสงสัญญาไปยังธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามฯ
1.3 จัดทําแผนและประกาศกําหนดการรับสมัครผูกูยืมภาคการศึกษาที่ 2/2563 
ประชาสัมพันธใหทุกคณะ และนักศึกษากูยืมทราบ     
1.4 จัดทําขอมูลการรับรับโอนเงินกูยืมจากธนาคาร /ขอมูลการชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่1/2563 ของผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นป
1.5 จัดทํารายงานเบิกจายเงินกูยืมหักชําระเปนคาธรรมเนียมการศึกษาและโอนเงินคืน
ใหนักศึกษา (กรณีนักศึกษาชําระเรียบรอยแลว)

 พ.ย. 63 2.1 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ย่ืนความประสงคขอกูยืมภาคการศึกษาที่2/2563 ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษายืนยันผานระบบ e-studentloan
2.2  จัดทํารายชื่อผูกูยืมและขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของผูกูยืมทุกคนนําเขาระบบFMIS  
เพ่ือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาค2/2563
2.3 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2563ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนธันวาคม 2563)
2.4 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
และนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศใหผูกูยืมจัดพิมพไดเอง
2.5 ดําเนินการใหนักศึกษา กยศ.ลงชื่อ ในแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 ธ.ค. 63 3.1 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2563ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2563)
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3.2 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2563)
3.3 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแบบยืนยันคาเลาเรียนและเอกสารแนบที่ผูกูยืม
ลงนามเรียบรอยแลว
3.4 เสนอแบบยืนยันใหผูบริหารลงนาม
3.5 ยืนยันความถูกตองของแบบยืนยันคาเลาเรียนผานระบบ  e-Studentloan

 ม.ค.64 4.1 จัดทําทะเบียนคุมและสงแบบยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2563 
ไปธนาคารกรุงไทย   (ดําเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ 2564)
4.2 จัดทํารายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
กลุมผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูรายใหม (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2564 )
4.3 ตรวจสอบเงินคงคาง ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่ตองสงคืนกองทุนฯ (ประเภทผูกูเลื่อนชั้นป)
4.4 จัดทําขอมูลการรับเงินและการเบิกจายเงินนําเขาระบบe-Audit ของกองทุนฯ
4.5 จัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ 
การศึกษาในปการศึกษา 2563

ก.พ.64 5.1 จัดทําทะเบียนคุมและสงแบบยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศกึษาที่2/2563  
ไปธนาคารกรุงไทย (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนมกราคม 2564)
5.2 จัดทํารายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
กลุมผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูรายใหม (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือน
มกราคม 2564 )
5.3 จัดทํารายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563   
ของผูกูยืมทุกประเภท (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2564 )
5.4 จัดทําแผนและประกาศกําหนดการรับสมัครผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นปที่ประสงคกูยืม 
ในปการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธใหทุกคณะและนักศึกษากูยืมทราบ

 มี.ค.64 6.1 รับสมัตรและตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นปที่ย่ืนความ
ประสงคขอกูยืม ปการศึกษา 2564
6.2 จัดทํารายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของผูกูยืม  
ทุกประเภท (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ 2564 )
6.3  ตรวจสอบเงินคงคาง ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่ตองสงคืนกองทุนฯ  
(ประเภทผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูยืมรายใหม)
6.4 จัดทําขอมูลการรับเงินและการเบกิจายเงินนําเขาระบบe-Audit ของกองทุนฯ

 เม.ย.64 7.1 บันทึกกรอบวงเงินกูยืมปการศึกษา 2564ของนักศึกษากูยืมประเภทเลื่อนชั้นป  
(ดําเนินการถึงเดือนพฤษภาคม 2564) ผานระบบe-Studentloan 
7.2 ดําเนินการใหผูกูยืมแจงความประสงคขอกูยืมภาคการศึกษาที่3/2563 และยืนยัน 
คาธรรมเนียมการศึกษาผานระบบ  e-studentloan(เฉพาะสาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติ)

กพนศ.18
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



7.3  บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่3/2563ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan
7.4 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
และนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศใหผูกูยืมจัดพิมพไดเอง
7.5 ดําเนินการใหนักศึกษา กยศ.ลงชื่อ ในแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพ ภาคการศึกษา
ที่ 3/2563
7.6 จัดทําทะเบียนคุมและจัดสงแบบยืนยันคาเลาเรียนภาคการศึกษาที่3/2563 ไปยังธนาคาร
7.7 สงขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรับเงินภาค 1-2/2563/เขาระบบ e-Audit
7.8 รายงาน สรุปการกูยืมปการศึกษา 2563 ทุกวิทยาเขต

 พ.ค.64 8.1 บันทึกกรอบวงเงินกูยืมปการศึกษา 2564 ของนักศึกษากูยืมประเภทเลื่อนชั้นป  
(ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนเมษายน 2564) ผานระบบe-Studentloan 
8.2 จัดทํารายชื่อผูกูยืมและขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นป  
นําเขาระบบFMIS เพ่ือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2564
8.3 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2564ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan 
(ดาํเนินการตอเนื่องถึงเดือน มิถุนายน 2564)
8.4 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan 
และนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศใหผูกูยืมจัดพิมพไดเอง
8.5  จัดทําแผนและประกาศกําหนดการรับสมัครผูกูยืมประเภทผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยม
และผูกูรายใหมที่ประสงคกูยืมในปการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธใหทุกคณะและนักศึกษา
กูยืมทราบ
8.6 ตรวจสอบผูกูที่พนสภาพนักศึกษาปการศึกษา 2563 รายงานธนาคาร/กองทุนฯ

 มิ.ย.64 9.1 รับสมัคร/ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูกูยืมประเภทผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและ
ผูกูรายใหมปที่ย่ืนความประสงคขอกูยืมปการศึกษา 2564
9.2  ดําเนินการใหนักศึกษากูยืมประเภทเลื่อนชั้นปลงชื่อ ในแบบยืนยันคาเลาเรียนและ
คาครองชีพ  ภาคการศึกษาที่ 1/2564
9.3 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแบบยืนยันคาเลาเรียนและ
เอกสารแนบที่ผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นปลงนามเรียบรอยแลว
9.4  เสนอแบบยืนยันใหผูบริหารลงนาม
9.5 ยืนยันความถูกตองของแบบยืนยันคาเลาเรียนภาคการศึกษาที่1/2564ผานระบบ  
e-Studentloan
9.6 จัดทําทะเบยีนคุมและสงแบบยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2564  
ไปธนาคารกรุงไทย (ดําเนินการถึงเดือนกรกฏาคม 2564)

 ก.ค.64 10.1 จัดทําทะเบียนคุมและสงแบบยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2564 
 ไปธนาคารกรุงไทย (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนมิถุนายน 2564)
10.2  จัดโครงการปฐมนิเทศผูกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

กพนศ.19
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



10.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร
10.4 บันทึกกรอบวงเงินกูยืมปการศึกษา 2564 ประเภทผูกูยืมตอเนื่องมัธยมและผูกูรายใหม 
ผานระบบ e-Student loan
10.5 ทําสัญญากูยืมผูกูยืมประเภทผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและ
ผูกูรายใหมปที่ย่ืนความประสงคขอกูยืมปการศึกษา 2564

 ส.ค. 64 11.1 ตรวจสอบเอกสารสัญญากูยืมนักศึกษากูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษากลุมผูกู
ตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยม และผูกูรายใหมปการศึกษา 2564
11.2  เสนอผูบริหารลงนามในสัญญากูยืม
11.3  จัดทําทะเบียนคุมจัดสงสัญญาไปยังธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามฯ 
11.4 จัดทําขอมูลการรับรับโอนเงินกูยืมจากธนาคาร /ขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่1/2564 ของผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นป (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือน
กันยายน 2564)
11.5  จัดทํารายงานเบิกจายเงินกูยืมหักชําระเปนคาธรรมเนียมการศึกษาและโอนเงินคืน
ใหนักศึกษา (กรณีนักศึกษาชําระเรียบรอยแลว)

 ก.ย.64 12.1 จัดทําขอมูลการรับโอนเงินกูยืมจากธนาคาร /ขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่1/2564 ของผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นป (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือน
สิงหาคม 2564)
12.2 ตรวจสอบเงินคงคาง ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่ตองสงคืนกองทุนฯ 
(ประเภทผูกูเลื่อนชั้นป)
12.3 จัดทําขอมูลการรับเงินและการเบิกจายเงินนําเขาระบบe-Audit ของกองทุนฯ

ต.ค. 64 13.1  จัดทําแผนและประกาศกําหนดการรับสมัครผูกูยืมภาคการศึกษาที่ 2/2564 
ประชาสัมพันธใหทุกคณะ  และนักศกึษากูยืมทราบ  
13.2  จัดทําขอมูลการรับรับโอนเงินกูยืมจากธนาคาร/ขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่1/2564 ของผูกูยืมประเภทตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูยืมรายใหม
(ดําเนินการถึงเดือนพฤศจิกายน 2564)
13.3 จัดทํารายงานเบิกจายเงินกูยืมหักชําระเปนคาธรรมเนียมการศึกษาและโอนเงินคืน
ใหนักศึกษา กรณีนักศึกษาชําระเรียบรอยแลว (ดําเนินการถึงเดือนพฤศจิกายน 2564)

พ.ย. 64 14.1 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ย่ืนความประสงคขอกูยืมภาคการศึกษาที่2/2564 
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษายืนยันผานระบบ 
e-studentloan
14.2 จัดทํารายชื่อผูกูยืมและขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของผูกูยืมทุกคนนําเขาระบบFMIS 
เพ่ือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาค2/2564

กพนศ.20
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



14.3 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2564ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนธันวาคม 2564)
14.4 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
และนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศใหผูกูยืมจัดพิมพไดเอง
14.5 ดําเนินการใหนักศึกษา กยศ.ลงชื่อ ในแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ธ.ค. 64 15.1 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2564ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2564)
15.2 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2564)
15.3 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแบบยืนยันคาเลาเรียนและเอกสารแนบที่ผูกูยืม
ลงนามเรียบรอยแลว
15.4 เสนอแบบยืนยันใหผูบริหารลงนาม
15.5 ยืนยันความถูกตองของแบบยืนยันคาเลาเรียนผานระบบ  e-Studentloan

ม.ค. 65 16.1 จัดทําทะเบียนคุมและสงแบบยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2564 
ไปธนาคารกรุงไทย  (ดําเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ 2565)
16.2 จัดทาํรายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
กลุมผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูรายใหม (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2565 )
16.3 ตรวจสอบเงินคงคาง ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่ตองสงคืนกองทุนฯ 
(ประเภทผูกูเลื่อนชั้นป)
16.4 จัดทําขอมูลการรับเงินและการเบิกจายเงินนําเขาระบบe-Audit ของกองทุนฯ
16.5 จัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ 
การศึกษาในปการศึกษา 2564

ก.พ.65 17.1 จัดทาํทะเบียนคุมและสงแบบยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่2/2564   
ไปยังธนาคารกรุงไทย (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนมกราคม 2565)
17.2 จัดทํารายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564  

17.3 จัดทํารายงานเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของผูกูยืม  
ทุกประเภท (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2565 )
17.4 จัดทําแผนและประกาศกําหนดการรับสมัครผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นปที่ประสงคกูยืม  
ในปการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธใหทุกคณะและนักศึกษากูยืมทราบ

 มี.ค.65 18.1 ดําเนินการใหผูกูยืมแจงความประสงคขอกูยืมภาคการศึกษาที่ 3/2564  
และยืนยันคาธรรมเนียมการศึกษาผานระบบ  e-studentloan(เฉพาะสาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติ)

วัน เดือน ป
กพนศ.21

กิจกรรม/ขั้นตอน

กลุมผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูรายใหม (ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนมกราคม 2565 )

18.2 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2564ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan



18.3 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
และนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศใหผูกูยืมจัดพิมพไดเอง
18.4 ดําเนินการใหนักศึกษา กยศ.ลงชื่อ ในแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
ภาคการศึกษาที่ 3/2564
18.5 จัดทําทะเบียนคุมและจัดสงแบบยืนยันคาเลาเรียนภาคการศึกษาที่3/2564 ไปยังธนาคาร
18.6 ตรวจสอบเงินคงคาง ภาคการศึกษาที่ 1-2/2564 ที่ตองสงคืนกองทุนฯ  
(ประเภทผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยมและผูกูยืมรายใหม)
18.7 จัดทาํขอมูลการรับเงินและการเบิกจายเงินนําเขาระบบe-Audit ของกองทุนฯ
18.8 รับสมัตรและตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นปที่ย่ืนความประสงค
ขอกูยืม ปการศึกษา 2565

 เม.ย.65 19.1 บันทึกกรอบวงเงินกูยืมปการศึกษา 2565 ของนักศึกษากูยืมประเภทเลื่อนชั้นป  
(ดําเนินการถึงเดือนพฤษภาคม 2565) ผานระบบe-Studentloan 
19.2 สงขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรับเงินภาค 1-2/2564 เขาระบบ e-Audit
19.3 รายงาน สรุปการกูยืมปการศึกษา 2564 ทุกวิทยาเขต

 พ.ค.65 20.1 บันทึกกรอบวงเงินกูยืมปการศึกษา 2565 ของนักศึกษากูยืมประเภทเลื่อนชั้นป  
(ดําเนินการตอเนื่องจากเดือนเมษายน 2565) ผานระบบe-Studentloan 
20.2 จัดทํารายชื่อผูกูยืมและขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของผูกูยืมประเภทเลื่อนชั้นป
นําเขาระบบ FMIS  เพ่ือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2565
20.3 บันทึกคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2565ของผูกูยืม ผานระบบe-Studentloan  
(ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือน มิถุนายน 2565)
20.4 พิมพแบบยืนยันคาเลาเรยีนและคาครองชีพของผูกูยืมจากระบบ  e-Studentloan  
และนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศใหผูกูยืมจัดพิมพไดเอง
20.5 จัดทําแผนและประกาศกําหนดการรับสมัครผูกูยืมประเภทผูกูตอเนื่องจากโรงเรียนมัธยม 
และผูกูรายใหมที่ประสงคกูยืมในปการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธใหทุกคณะและนักศึกษา
กูยืมทราบ
20.6 ตรวจสอบผูกูที่พนสภาพนักศึกษาปการศึกษา 2564 รายงานธนาคาร/กองทุนฯ
การดําเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
 1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 พ.ย.63  นําเขาขอมูลผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและขอมูลทุนการศึกษาในระบบ FMIS
 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2563

 ธ.ค.63  - จัดสงการดอวยพรปใหม แกผูสนับสนุนทุนการศึกษา
 ธ.ค.63  - ประสานคณะและรายงานผลการเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เพ่ือเจาของ

 กองทุนทราบ

กพนศ.22
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  พ.ย.-ธ.ค.63  - รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจําภาคการศึกษาที่ 2
 ธ.ค.63  ปการศึกษา 2563 สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุน โดยคณะทํางานสัมภาษณนักศึกษา 

วิทยาเขตหาดใหญ ทําคะแนนสัมภาษณ และจัดทําประกาศผูไดรับทุนการศึกษาประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 ธ.ค.63  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ไดรบัการจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

 ก.พ.64 การรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
 ก.พ.64  สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุน โดยกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ 

 ประจําปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
 - ทําคะแนนสัมภาษณทุน 

 มิ.ย.64  เตรียมขอมูลนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
 ก.ค.64 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ

 พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
 ส.ค.64 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา ประจําภาคการศึกษา 2564ครั้งที่ 1
 เม.ย.64 รวมรวมขอมูลการจัดสรรทุนการศึกษาจากคณะ/วิทยาเขต ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือทําฐาน

ขอมูลดานทุนการศึกษา
 พ.ค.-มิ.ย.64  รายงานผลการเรียนผูรบัทุนประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เพ่ือเจาของทุนทราบ
มิ.ย.-ก.ค.64  นําเขาขอมูลการทุนและการผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และขอมูลทุนการศึกษา

 ในระบบ FMIS ประจําปการศึกษาที่ 1/2563
ม.ค.-ก.พ.64  - โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร
 ตลอดป  - แจงกองคลังหักเงินบริจาครายเดือนจากบุคลากรสมทบกองทุนชวยเหลือนักศึกษา

ขาดแคลนทุนทรัพย
 ตลอดป  - จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ไดรับจากแหลงทุนตาง ๆ
 ตลอดป  - ดําเนินการดานการเงินทุนการศึกษา

 - รับนําเงินทุนสงกองคลัง/แจงการโอนเงินทุนไปยังกองคลังเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน
 - เบิกจายเงินทุนโดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของนักศึกษา/วิทยาเขต

 ตลอดป  - ประสานการรับมอบเงินทุนการศึกษา/ตอบขอบคุณ/สงหลักฐาน การรับเงินทุนเพ่ือ
เจาของทุนทราบ  

 ตลอดป  - ประสานนักศึกษารับเงินทุนการศึกษา กรณีทุนมอบเปนธนาณัติ/เช็ค/ดราฟท
 ตลอดป  - ระดมเงินทุนเขากองทุน/ติดตอขอการสนับสนุนทุน
 ตลอดป  - ประสานกับเจาของทุนที่เดินทางมาสัมภาษณทุนการศึกษาดวยตนเอง/รถรับสง/

หองประชุม/นักศึกษา

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
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 2. ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร
 ต.ค.2563-มี.ค.2564  2.1 การรับสมัครทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2564

 1. ประชาสัมพันธการรับสมัคร
 2. คัดกรองเบื้องตน โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ+หลักฐานการสมัคร จัดแยกผูสมัคร
แตละจังหวัด
 3. คณะกรรมการฯ พิจารณาผูผานการคัดเลือกเบื้องตนเพ่ือลงพ้ืนที่เย่ียมบาน/เย่ียมโรงเรียน
 4. คณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่เย่ียมบาน/เย่ียมโรงเรียนเพ่ือพิจารณาผูสมควรไดรับทุนฯ 
ประจําปการศึกษา 2
 5. ประการรายชื่อผูไดรับทุน

 เม.ย.-พ.ค.2564  2.2 รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนผูไดรับทุนใหผูอุปถัมภทุนรับทราบ
 - รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนผูไดรับทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร  
   ใหผูอุปถัมภทุนการศึกษาแตละทานรับทราบ

 ตลอดป  2.3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
 - ดําเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามความประสงคของผูอุปถัมภทุนการศึกษา

 มิ.ย.64  2.4 โครงการ "ปฐมนิเทศตนกลาสงขลานครนิทร ประจําปการศึกษา 2564
 ตลอดป  2.5 เบิกจายเงินทุนการศึกษา

  - เบิกจายเงินทุนระดับมัธยม เทอมละ 1 ครั้ง
 - เบิกจายเงินทุนระดับอุดมศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง

 ตลอดป  2.6 การรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนใหผูอุปถัมภรับทราบ
 - ทําหนังสือรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนฯ และสงจดหมายของนักเรียนทุนฯ  
  ไปยังผูอุปถัมภทุนทุกภาคการศึกษา

 ตลอดป  2.7 การติดตามเงินทุนจากผูอุปถัมภทุนการศึกษา
 ตลอดป  2.8 การรายงานผลตอกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 ส.ค.64  2.9 โครงการ "ตนกลาสูรั้วสงขลานครินทร" ประจําปการศึกษา 2564
 ต.ค.63  2.10 โครงการ "ติวนอง คลองใจ สายใยตนกลาสงขลานครินทร" ประจําปการศึกษา 2564
 ตลอดป  2.11 การลงพ้ืนที่เย่ียมบานเพ่ือติดตาม และรับทราบปญหา กรณีนักเรียนและนักศึกษาทุนฯ

ประสบปญหาระหวางเรียน
 3. ทุนทํางานแลกเปลี่ยน

 ก.ค.63  3.1 เปดรับสมัครทุนทํางานแลกเปลี่ยน ประจาํภาคการศึกษา 1/2563
 - กําหนดปฏิทินการรับสมัครและการเบิกจายคาตอบแทน
 - สงหนังสือขอทราบความจํานงในการใหนักศึกษาชวยงาน สงไปยังหนวยงานตาง ๆ
 - รับสมัครนักศึกษา
 - สัมภาษณนักศึกษา
 - ประกาศผลการคัดเลือก

กพนศ.24
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 - ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ไดรับทุนทํางานแลกเปลี่ยน
 - สงตัวนักศึกษาไปยังหนวยงานตาง ๆ
 - เบิกจายคาตอบแทนใหแกนักศึกษา

 ธ.ค.63  3.2 เปดรับสมัครทุนทํางานแลกเปลี่ยน ประจําภาคการศึกษา 2/2563
 - กําหนดปฏิทินการรับสมัครและการเบิกจายคาตอบแทน
 - สงหนังสือขอทราบความจํานงในการใหนักศึกษาชวยงาน สงไปยังหนวยงานตาง ๆ
 - รับสมัครนักศึกษา
 - สัมภาษณนักศึกษา
 - ประกาศผลการคัดเลือก
 - ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ไดรบัทุนทํางานแลกเปลี่ยน
 - สงตัวนักศึกษาไปยังหนวยงานตาง ๆ
 - เบิกจายคาตอบแทนใหแกนักศึกษา 
งานหอพักนักศึกษา

 มิ.ย.- พ.ย. 64 1.เปดหอพักนักศึกษา ภาค 1/2564
           - นักศึกษารายงานตัวเขาหอพักพรอมแสดงหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก
           - จายกุญแจหองพักนักศึกษา
           - จัดทําบัตรประจําตัวหอพักนักศึกษา
           - ทําใบรับวัสดุ ครุภัณฑ หองพักทุกหอง
           - จายของรับฝากคืนนักศึกษา
           - ตรวจสอบ ติดตามการชําระเงินคาหอพัก
           - ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จคาหอพัก ภาค 1/2564
           - จัดนักศึกษา สํารองชั้นปที่ 1 และนักศึกษารุนพ่ี
           - บันทึกเลขที่ใบเสร็จคาหอพัก
           - ดูแลความเรียบรอยและความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก

 ต.ค.-พ.ย.64  1.1เตรียมที่พักบุคคลภายนอก คาย/โครงการ/กิจกรรมตางๆ
 15-30 ต.ค.64  1.2เตรียมประกาศปดหอพักนักศึกษา ภาค 1 และเปดภาค 2 ปการศึกษา 2564 
16-30 พ.ย.64  2. ปด - เปดหอพักนักศึกษา

 2.1 ปดหอพักนักศึกษา ภาค 1/2564
           - รับคืนกุญแจหองพัก
           - รับคืนบัตรประจําตัวหอพักนักศึกษา

16-30พ.ย.64            - เตรียมและจัดที่พักชั่วคราวบุคคลภายนอก
           - จัดที่พักนักศึกษาที่พักในหอพักชวงปดภาค

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
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 25 พ.ย.64 2.2  เปดหอพักนักศึกษาภาค 2/2564
           - นักศึกษารายงานตัวเขาหอพักพรอมแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมหอพัก
           - จายกุญแจหองพักนักศึกษา
           - จัดทําขอมูลลงทะเบียนหอพักนักศึกษา
            - ทําใบรับวัสดุ ครุภัณฑ หองพักทุกหอง
            - จายของรับฝากคืนนักศึกษา
            - ตรวจสอบ ติดตามการชําระเงินคาหอพัก
            - ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จคาหอพัก ภาค 1/2564
            - จัดนักศึกษา สํารองชั้นปที่ 1 และนักศึกษารุนพ่ี
            - บนัทึกเลขที่ใบเสร็จคาหอพัก
           - ดูแลความเรียบรอยและความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก

 10 เม.ย.65  2.3 ปดหอพักนักศึกษาภาค 2/2564
 23-25 ม.ค.65  - จัดทําประกาศกําหนดปดหอพักภาค 2/2564 เปดหอพักภาค 3/2564 และเปดหอพัก

   ภาค 1/2565
 5-10 เม.ย.65          - รับคืนกุญแจหองพัก

         - คืนบัตรประจําตัวหอพักนักศึกษารับฝากของ
         - สํารวจความชํารุดเสียหายของวัสดุครุภัณฑในหองพัก แจงซอม บันทึกหนี้สิน 
         - ทําความสะอาด เตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ พรอมจัดเปนที่พักชั่วคราวในชวงปดภาค
          และภาค 3/2564 
         - ประสานงานเรงรัดการซอม พรอมทั้งจัดเตรียมบริการและสวัสดิการ ตาง ๆ ในหอพัก

 16 เม.ย.65  2.4 เปดหอพักนักศึกษาภาค 3/2564
 3-15 ก.พ.65            - รับจอง/แจงความจํานงพักในหอพักภาค 3/2564
16-20 เม.ย.65            - จัดนักศึกษาเขาหอพักนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญและวิทยาเขตอ่ืนๆที่ลง

             ทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ
 21-23 เม.ย.65            - สรุปคาธรรมเนียมหอพัก บันทึกขอมูล
 3. การจัดที่พักนักศึกษารุนพ่ี ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2565
ม.ค.65            - จัดทําแผนการจัดที่พักนักศึกษา ปการศึกษา 2565
1 - 10 ก.พ. 65            - จัดทําประกาศกําหนดเกณฑการจัดสรรนักศึกษาเขาพักในหอพักปการศึกษา  2565
  มี.ค. 65            - ใหบริการนักศึกษาจองหอพัก ปการศึกษา 2565  ดังนี้

                - นักศึกษาผูมีปญหาสุขภาพ 
                - นักศึกษาโครงการพิเศษตาง ๆ
                - นักศึกษาผูนํากิจกรรมตาง ๆ 

  มี.ค.65                 - นักศึกษาทั่วไป

กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.26

วัน เดือน ป



ตลอดป 4. การจัดที่พักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   4.1 ประสานงานแจงการจัดที่พักในหอพักในกํากับฯ อาคาร 8-9, 10-11
   4.2 จัดทําสติ๊กเกอรเครื่องหมายในการแสดงสิทธ์ิการเขาพักและตรวจสอบการใชยานพาหนะ
5. การจัดที่พักนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 

 ต.ค.64            - ประชุมสรุปประเมินผลการจองหองพักผานเว็บไซต
 ต.ค.-พ.ย.64            - ประสานงานสารสนเทศและนวัตกรรมปรับปรุงแกไขปญหาการจอง
 ก.พ.-มี.ค.65            - เตรียมขอมูลหองพักและรายละเอียดใหนักศึกษาจองหองพักผานเวบ็ไซต
 ก.พ.-มี.ค.65            - พิมพรายชื่อเรียงตามหมายเลขหองพักใหหอพักทุกอาคาร
 ก.พ.-มี.ค.65            - พิมพรายชื่อเรียงตามตัวอักษรใหสํานักงานหอพักนักศึกษา
ตลอดป            - ควบคุมและดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
ตลอดป            - พิจารณาสอบสวนและสรุปสํานวนนักศึกษาที่กระทําความผิดระเบียบหอพัก
 ตลอดป  5.2 จัดที่พักบุคคลภายนอกจากหนวยงานตาง ๆ
 มี.ค.65 6. ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกและนักศึกษาที่พักในหอพัก ปการศึกษา 2564 

7. การแจงหนี้สิน
           - หอพักนักศึกษาติดตามหนี้สิน ทุกภาคการศึกษา
8. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางทักษะชีวิตนักศึกษาในหอพัก

ก.ย.64            - โครงการอบรมเรียนรูเรื่องยาสามัญประจําบาน
ก.ย.64            - โครงการอบรมการปองกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
 ส.ค.64            - โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1
 มี.ค.65            - โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2
 ส.ค.64            - โครงการทําบุญหอพัก
 ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  9. ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
ตลอดป            - ทาบทามอาจารยที่ปรึกษาหอพักและคณะทํางานพรอมออกคําส่ังแตงตั้ง

           - ออกหนังสือเชิญประชุมพรอมเตรียมวาระการประชุม
           - จัดเตรียมสถานที่และอาหาร
           - บันทึกรายงานการประชุม
           - สงรายงานการประชุม

 เดือนละ 1 ครั้ง 10. ออกขาวหอพักนักศึกษา ผานทางแฟนเพจหอพักนักศึกษา
 ตลอดป            - รวบรวมรายละเอียดขอบังคับ ขอหาม  ความปลอดภัย  ขาวสารที่เก่ียวของ

        และใกลตัว
 1 ก.ย.64-ธ.ค.65 11. โครงการพัฒนาบุคลากร

           - โครงการศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ
           - โครงการพัฒนาทีมงานและหอพักนักศึกษา 
           - สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนาและเรียนรูภาษาตางประเทศ

กพนศ.27
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



 ส.ค.64 - พ.ค.65 12. เตรียมหองประสานงานที่พักพรอมอุปกรณเครื่องนอน ซอมบํารุงหองพักแกบุคคลภายนอก 
ตลอดป 13. ตรวจเย่ียมหอพักเครือขายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 14. ประชุมหอพักเครือขายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ก.ค.-ธ.ค.64 15. การผอนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
ตลอดป 16. ประสานงานดานการศึกษาวิชาทหาร
ตลอดป 17. บริการพัสดุไปรษณียภัณฑ
ตลอดป 18. บริการครัวลกูพระบิดา

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.28



    วิทยาเขตปตตานี
สวนงานประเภทนโยบายและบริหาร 



กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

 - การจัดทํารายงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ต.ค. 64

 - งานควบคุมภายในของกองกายภาพและส่ิงแวดลอมวิทยาเขตปตตานี
 - งาน Green University
 - งาน Green Office 
งานผังแมบทและออกแบบกอสราง
ตรวจสอบรูปแบบรายการและประมาณราคา รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1 ป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - โครงการกอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงระบบทอระบายนํ้าและปรับปรุงหองนํ้าอาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร
 - โครงการปรับปรุงอาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 5)
 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงคภาควิชาพลศึกษา
 - โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร
จัดทํารูปแบบรายการและประมาณราคา รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1 ป 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565
 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางปอม 2 ถึง หอพักนักศึกษา 7 
 - โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
 - โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (PSU Stadium) วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ลาแมสะมิแล วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงอาคารและระบบกรองนํ้าแบบธรรมชาติ จํานวน 2 หลัง
 - โครงการปรับปรุงโรงอาหารลานประดู วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการกอสรางทางเทาหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงรั้วประตู 2 ถึง ประตู 4 ภายในวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย แฟลต 1 และแฟลต 2
 - โครงการงานปรับปรุง/ตอเติมสระวายนํ้า วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงคูระบายนํ้าผิวดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย ระยะที่ 1 วิทยาเขตปตตานี
 - โครงการปรับปรุงคลองระบายนํ้า ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปตตานี

ต.ค. 63 - พ.ย. 63

ต.ค. 63 - มิ.ย. 64

ส.ค. 64 - ก.ย. 64

กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป

ก.พ. 64 -  มี.ค. 64

เมซย. 64 - พ.ค. 64

มิ.ย. 64 - ก.ค. 64

กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. 63, มี.ค. 64,  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64



งานยานยนต
 - จัดรถใหบริการแกผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนหนวยงาน ภายนอกที่ 
   ขอความอนุเคราะหมาทั้งกรณีปกติ และกรณีลวงหนา
 - โต-ตอบเอกสารสงคณะ/หนวยงาน
 - ตรวจเช็คเอกสารใบสงของ การจัดซ้ือ/จัดจาง วัสดุยานพาหนะตางๆ
 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง วัสดุ และอะไหลรถยนต ทางระบบ
 - เสนอขออนุมัติใบส่ังจายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําวัน
 - ตรวจเช็คใบเสร็จ/เอกสารขอใชรถ กรณีเงินสด กอนสงใหผูขอใชบริการ
 - ใหคําปรึกษาเสนทางการเดินรถตลอดจนคาใชจายตางๆ แกผูขอใชบริการ
 - ตอทะเบียนรถยนตราชการ ประจําไตรมาส (กพ.,มีค.,พค.,มิย.,สค.,ธค.)
 - รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําไตรมาส
 - จัดทําแผนขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป 

5-7 ของทุกเดือน  - ตรวจเช็คใบส่ังจายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงประจําเดือน กอนทําเบิก
10-15 ของทุกเดือน  - ออกใบเสร็จแกผูขอใชบริการรถรับ-สงนักเรียน ประจําเดือน

 - ขออนุมัติเบิกจายคาใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของบุคลากร ประจําเดือน
 - ทําเบิกคาชวยเหลือคาอาหารพนักงานขับรถยนต
งานรักษาความปลอดภัย
 - ประมวลผลการปฎิบัติงานและรายงานสถิติการเกิดเหตุ ความไมปลอดภัยตลอดป
 - ปฎิบัติงานเฉพาะกิจดูแลความปลอดภัยกิจกรรมพิเศษ
 - การดําเนินการจัดการสัตวจรจัด (สุนัขและแมว) ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
   ทําหมันสุนัข และแมว การดําเนินการขึ้นทะเบียนสัตวจรจัด (สุนัขและแมว)
 - ตรวจสอบ และเตรียมพรอมการปองกันและระงับอัคคีภัย
 - จัดกําลังปฎิบัติงานตามแผนเฝาระวังตอเนื่อง เตรียมแผนเฝาระวัง และสนับสนุนเพ่ือ
   ปองกันอุทกภัยของมหาวิทยาลัย

ส.ค. 64  - การดําเนินการซอมการปองกันอัคคีภัยในอาคารสูง วิทยาเขตปตตานี
 - การปรับปรุงปายจราจร

หนวยไฟฟา งานสาธารณูปการ
 - งานบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา

 - งานบํารุงรักษาระบบโทรศัพท (PABX)

 - งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมเกิน 100,000 BTU/hr.
ม.ค. - ก.ย. 64  - งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดมากกวา 100,000 BTU/hr.

 - งานตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง
 - งานทดสอบระบบการทํางานระบบไฟฟาสํารอง
 - งานตรวจสอบและบํารุงรักษาลิฟท

1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64

กกภส.2
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ม.ค. 64

มี.ค. - พ.ค. 64

มี.ค. - เม.ย. 64

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

มี.ค. - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64



 - งานตรวจสอบและจัดเตรียมนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองสําหรับระบบไฟฟาสํารอง
 - งานบันทึกขอมูลคาไฟฟา
 - ซอมแซมที่พักบุคลากร
 - ติดตามระบบขอรับบริการกองอาคารสถานที่
 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันนํ้าทวมวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการนวัตกรรมหนวยไฟฟา
หนวยประปา งานสาธารณูปการ
 - บันทึกมาตรวัดปริมาณการจายนํ้าประปา สงรายงานทุกเดือน
 - จดบันทึกมาตรวัดนํ้าและรายงานปริมาณการใชนํ้าประปาของบานพักบุคลากร และรานคา
 - สงรายงานทุกเดือน
 - ผลิตนํ้าประปา ใสสารเคมี คุณภาพนํ้าประปาอยูในเกณฑมาตรฐานนํ้าดื่ม
 - ซอมระบบประปา-สุขาภิบาล ติดตั้ง ตอเติม ระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยตามใบแจงซอม 
    ในระบบขอรับบริการกองอาคาร, ใบแจงซอมทั่วไป, จากการไดรับแจงฉุกเฉินและตรวจสอบพบ
 - ลางเครื่องกรองนํ้าและตูทํานํ้าเย็น ในสวนของหอพัก สํานักงาน โรงอาหารในสังกัด สํานักงาน
   วิทยาเขตปตตานี ดําเนินการทุกๆ 3 เดือน
 - ตรวจสอบ ดูแล ซอม บํารุงรักษา การทํางานของปมนํ้า
 - ดูดไขมันบอดักไขมันของโรงอาหาร ดําเนินการทุกๆ 2 เดือน
 - ดําเนินกิจกรรม 7ส (ในสวนของพื้นที่, อาคาร, วัสดุ-อุปกรณ และเครื่องมือของหนวยประปา) 
   โดยดําเนินการทุกวันศุกรสุดทายของเดือน
 - เปลี่ยนสารกรองนํ้าของเครื่องกรองนํ้าประจําตูทาํนํ้าเย็น ในสวนของอาคารในสังกัดสํานักงาน
   วิทยาเขตปตตานี
 - เก็บตัวอยางนํ้าประปา และนําสงตัวอยางไปวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาที่
   ศูนยเครื่องมือกลาง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   วิทยาเขตปตตานี ทําการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา 2 ครั้งตอป
 - ดูดส่ิงปฏิกูลหอพักนักศึกษา 1-10, แฟลตที่พักอาจารยและบุคลากร 3-17
 - ถายนํ้าลางตะกอนภายในทอเมนประปา ดําเนินการ 2 ครั้งตอป
 - โครงการนวัตกรรมหนวยประปา
 - จัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 - จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบฟงกชั่น (งบปกติ)
 - ตรวจสอบและซอมระบบประปา-สุขาภิบาล ของหอพักนักศึกษาชวงปดเทอม เพ่ือใหใชงาน
   ไดตามปกติ
หนวยภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ตุลาคม 2563 -  - การบําบัดนํ้าเสียดวยการเติมอากาศ
กันยายน 2564  - การจัดทําปุยหมักกองกายภาพและส่ิงแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กกภส.3
วัน เดือน ป



 - ดําเนินการใสปุยบํารุงตนไม
 - โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
 - เพาะพันธุ และขยายพันธุกลาไม
 - งานทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องสูบนํ้า
 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันนํ้าทวมวิทยาเขตปตตานี
 - การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย
 - งานรุกขกรตนไม ซอมแซมดูแลรักษาตนไมภายในมหาวิทยาลัย
 - งานจัดทําทะเบียนตนไม ภายในมหาวิทยาลัย
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน ภายในมหาวิทยาลัย
 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการหนวยสนามและภูมิทัศน
 - การจัดการลดขยะภายในมหาวิทยาลัย / การรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
 - เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 - งานระบบปองกันนํ้าทวม งานขุดลอกคูคลองระบายนํ้า

 - งานตัดแตงตนไมบริเวณจุดเส่ียง เพ่ือปองกันตนไมลมหักโคนในชวงฤดูฝน

 - โครงการนวัตกรรมหนวยสนามและภูมิทัศน
หนวยอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
 - การดําเนินการกําจัดปลวกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 - การดําเนินการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย
 - การกําเนินการจัดการสัตวจรจัด (สุนัขและแมว)  ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
   และทําหมันสุนัข และแมว การดําเนินการขึ้นทะเบียนสัตวจรจัด (สุนัขและแมว)
 - โครงการ Green office อาคาร39 (กองกายภาพและส่ิงแวดลอมวิทยาเขตปตตานี)
 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการกองกายภาพและส่ิงแวดลอมวิทยาเขตปตตานี
 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันนํ้าทวมวิทยาเขตปตตานี

 - โครงการนวัตกรรมหนวยซอมบํารุงรักษา

หนวยซอมบํารุงรักษา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
 - การดําเนินการซอมแซมถนนภายในวิทยาเขตปตตานี

 - การดําเนินการซอมแซมอาคารสถานที่ และครุภัณฑ
เม.ย. - มิ.ย. 64  - การดําเนินการซอมแซมหอพักนักศึกษา
ม.ค. - ก.ย. 64  - การดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาที่พักบุคลากร

 - ติดตามงานจากระบบขอรับบริการกองอาคารสถานที่

 - งานปองกันและเตรียมความพรอมระบบปองกันนํ้าทวมวิทยาเขตปตตานี

 - โครงการนวัตกรรมหนวยซอมบํารุงรักษา

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
กกภส.4

เม.ย. - ก.ย. 64

ก.พ. - ก.ย. 64

ต.ค. - พ.ย. 63

ต.ค. 63 - ส.ค. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ม.ค. 64

ต.ค. 63 - ส.ค. 64

ม.ค. - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ม.ค. 64

ต.ค. 63 - ส.ค. 64



งานการเงินและบัญชี
ตุลาคม 2563  - จัดทํารายงานเงินรายไดไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2563  เพ่ือสงกองคลัง

 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายไดไตรมาสที่ 4 ประจําป 2563  สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไดของสํานักงานวิทยาเขตปตตานี ไตรมาสที่ 4   
   ประจําป 2563 สงกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี
 - จัดทําแผนการใชจายเงินรายไดของงานการเงินและบัญชี ประจําปงบประมาณ 2563  
   สงกองยุทธศาสตร และพัฒนาวิทยาเขตปตตานี
 - จัดทํางบทดลอง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือประจําเดอืน สงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทํารายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบการเงินกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ประจําป 2563  เพ่ือสงผูตรวจสอบบัญชี
 - จัดทํารายงานการเงินกองทุนวิจัยใหกับกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี 
   เพ่ือจัดสงไปยังสํานักวิจัย
 - ดําเนินการแจง/จัดสงใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 1/2  
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 - ดําเนินการจายเงินสวัสดิการโครงการกูยืมซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร และโครงการกูยืมเงินเพ่ือ 
   เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะบุคลากร
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 ประจําป 2564 (2 เดือน/ครั้ง)
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี ครั้งที่1 ประจําป 2564 (3 เดือน/ครั้ง)
 - จัดทําขอตกลงภาระงานในระบบ TOR Online และ Competency Online ใหแลวเสร็จ

พฤศจิกายน 2563  - จัดทํารายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานทะเบียคุม เงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือประจําเดือน เพ่ือสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ธันวาคม 2563  - จัดทํารายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง  งบการเงินรายไตรมาส

วัน เดือน ป

กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ขั้นตอน



 - จัดทํารายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2 ประจําป 2564
 - ดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบเงินอุดหนุน ประจําไตรมาสที่1

มกราคม 2564  - จัดทํารายงานเงินรายไดไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือสงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง รายงานรับจายเงินรายไดไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564 สงกงคลัง
 - จัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไดของสํานักงานวิทยาเขตปตตานี ไตรมาสที่ 1 
   ประจําปงบประมาณ 2564 
   เพ่ือสงกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี
 - จัดทํางบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวดสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 - จัดทําใบรับรองเงินไดของบุคลากรเพ่ือชําระภาษีประจําป
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2 ประจําป 2564

กุมภาพันธ 2564  - จัดทํารายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง, รายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวดสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - จัดสงใบรับรองเงินไดใหแกบุคลากรทุกคณะ/หนวยงาน
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 3 ประจําป 2564

มีนาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง  รายงานทะเบียนคุมประจํางวด จัดทํางบการเงินรายไตรมาส
 - จัดทํางบการเงินรายไตรมาสเพื่อสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยดเงินคงเหลือประจําเดือน สงหนวยตรวจสอบภายใน
 - ดําเนินการแจง/จัดสงใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 2/2  
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดอืน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ

กบท.2
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



 - ดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบเงินอุดหนุน ประจําไตรมาสที่ 2
เมษายน 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําไตรมาส ที่ 2 สงกองคลัง

 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําไตรมาสที่ 2 สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไดของงานการเงินและบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 
   สงกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี
 - จัดทํางบทดลอง, งบการเงิน, รายงานสถานะการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ไตรมาสที่ 2 
   ประจําป 2563 เพ่ือสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3 ประจําป 2564
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 4 ประจํา 2564

พฤษภาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง ทะเบียนคุมเงินประจํางวด ประจําเดือนเพ่ือสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ดําเนินการจายเงินสวัสดิการโครงการกูยืมคาเลาเรียนบุตร

มิถุนายน 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง,  รายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง รายงานทะเบียนคุม เงินประจํางวด  จัดทํางบการเงินรายไตรมาส  
   สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบเงินอุดหนุน ประจําไตรมาสที่ 3
 - ประชุม CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 5 ประจําป 2564

กรกฎาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําไตรมาส ที่ 3 สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําไตรมาสที่ 3 สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานผลการใชจายเงินรายไดของงานการเงินและบัญชี ประจําไตรมาสที่ 3 
   สงกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี
 - จัดทํางบทดลอง,  ทะเบียนคุมเงินประจํางวด ประจําเดือน สงกองคลัง

กบท.3
กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป



 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - ดําเนินการแจงการเบิกจายเงินอุดหนุนที่ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
   31 กรกฏาคม 2564 ใหเสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม
 - ดําเนินการแจงเวียนหนังสือกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการสงเอกสารขอเบิกจายเงิน และ 
   ขอขยายการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ประชุมงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5 ประจําป 2564

สิงหาคม 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํารายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง, รายงานทะเบียนคุมเงินประจํางวด ประจําเดือน เพ่ือสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - ดําเนินการแจงใหงานการเงินทุกคณะ/หนวยงานตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกหมวดรายจาย
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ
 - ประชมุ CoP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 6 ประจําป 2564

กันยายน 2564  -  สรุปรายงานเงินรายได ประจําเดือน  สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง, รายงานรับ - จายเงินรายได ประจําเดือน สงกองคลัง
 - จัดทํางบทดลอง,รายงานทะเบียนคุมเงินประจํางวดประจําเดือน เพ่ือสงกองคลัง
 - จัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจําเดือนสงหนวยตรวจสอบภายใน
 - จัดทําการปรับปรุงบัญชีประจําปงบประมาณ

          -  คาเส่ือมราคาครุภัณฑ ส่ิงกอสราง
          -  วัสดุคงเหลือ
          -  แกไขขอผิดพลาด
          -  รายได...../คาใชจายสุทธิ

 - ตรวจสอบเงินเหลือจายจากเงินงบประมาณแผนดินทุกหมวดรายจายของทุกคณะ/หนวยงาน 
   เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยขอโอนเปลี่ยนแปลงเบิกจายเปนคาสาธารณูปโภค
 - จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจําเดือน
 - ติดตามเรงรัดเงินยืมทดรองราชการ

กบท.4
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ตุลาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
พฤศจิกายน  2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
ธันวาคม 2563  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)

 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงภาระงาน รอบครึ่งปแรก (กรกฎาคม 2563-
   ธันวาคม 2563)
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะภาระงานที่สวนงานกําหนด (ประธาน)
 - ขาราชการและลูกจางประจํา จัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (22 ธันวาคม 2563- 
   5 มกราคม 2564)
 - โครงการบรรยายประกันสังคม และคัดกรองความเส่ียง  บุคลากรวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มกราคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ลูกจางประจํา/พนักงาน
   เงินรายได ที่มีตําแหนงเหมือนลูกจางประจํา และผูรับจางเหมาบริการ)
 - โครงการตรวจสขุภาพประจําป
 - โครงการประชุมและบรรยายดานการเจาหนาที่ (ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ทุกสวนงาน)
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

กุมภาพันธ 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการตรวจสุขภาพประจําป
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

มีนาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการใหคําแนะนําจากธนาคารตาง ๆ เรื่องสวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยมหาวิทยาลัย
   สงขลานครินทร 

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
กบท.5



 - โครงการพัฒนาทักษะ  การแกปญหา และการตัดสินใจ (หัวหนางานสังกัดสํานักงาน
   วิทยาเขตปตตานี)
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

เมษายน 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการประชุมและบรรยายดานการเจาหนาที่ (ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ทุกสวนงาน)
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

พฤษภาคม  2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการจัดทํา Skill Matrix กับการบริหารทรัพยากรมนุษย (หัวหนาฝาย หัวหนางาน
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี)

มิถุนายน  2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
 - ผูรับการประเมิน ทําขอตกลงภาระงาน
 - ผูบังคับบัญชาชั้นตน พิจารณาและเห็นชอบขอตกลงภาระงาน

กรกฎาคม 2564  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม วิทยาเขตปตตานี (New Employee Orientation)
 - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี
 - โครงการประชุมและบรรยายดานการเจาหนาที่ (ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ทุกสวนงาน)
 - โครงการนําเสนอผลการพัฒนางานในระดับสํานักงานวิทยาเขตปตตานี  (หนวยงานสังกัด
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี)
 - โครงการออกแบบเพ่ือยกระดับการบริการ (Services Design for Better Works&Marketing) 
   สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
 - คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินระดับสวนงาน สรุปผลคะแนนใหความเห็นชอบเก่ียว 
   กับมาตรฐานความเปนธรรมฯ การประเมินในแบบ ส.2 สงมหาวิทยาลัยเพ่ืออธิการบดี
   รายงานตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

สิงหาคม 2564  - โครงการ Payana Writing Camp For Staff สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ขั้นตอน
กบท.6

วัน เดือน ป



 - โครงการสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร
กันยายน  2564  - กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเดนประจําป 2564 

   (บุคลากรทุกสวนงาน)

งานพัสดุและบริหารทรัพยสิน
กันยายน 2563  - ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจําป 2564 และแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง

   ขอบเขตของงาน  (TOR) พรอมกําหนดขอบเขตการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแจงเวียน
   หนวยงานที่เก่ียวของ
 - ประชุมคณะกรรมการราง TOR และผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือพิจารณาการกําหนดคุณลักษณะ
   เฉพาะของพัสดุ 
   ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง
 - จัดทําและประกาศแผนจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP
 - จัดทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ 2563
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 75 (7/2563)
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 76 (8/2563)
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 35 (1/2563)  : คณะศิลปกรรมศาสตร เปนเจาภาพ
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 36 (2/2563)  : คณะรัฐศาสตร เปนเจาภาพ
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 14(4/2563)
 - จัดทําสัญญาเชารานคาและการประกอบกิจการที่สัญญาส้ินสุดในรอบ 30 กันยายน 2563
 - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ ส้ินงวดปงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2563  - จัดทําสัญญากอหนี้ผูกพันงบลงทุน/งบดําเนินงาน รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง
  ในทุกงบรายจาย ใหแลวเสร็จทุกรายการ
 - จัดทําสัญญาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาทั้งหมดแลวเสร็จ 
 - จัดทําสัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟตและบํารุงรักษาตูสาขาโทรศัพทแลวเสร็จ
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 77 (9/2563)
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน ครั้งที่ 1(1/2563)
 - รายงานผลการใชเงินรายไดวิทยาเขตปตตานี งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 
   ไตรมาสที่ 4

พฤศจิกายน 2563  - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 37 (3/2563)
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 78 (10/2563)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 15(5/2563)

กบท.7
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



ธันวาคม 2563  - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและทําสัญญากอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ สําหรับรายการคาครุภัณฑ 
   ที่ดินและส่ิงกอสรางที่ไดดําเนินการแลวมีปญหาในการจัดซ้ือจัดจางหรืออนุมัติเปลี่ยนแปลง
   รายการ และรายการที่ดินส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินเหลือจาย จากงบประมาณ
   ประจําป 2564
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 79 (11/2563)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 16(6/2563)
 - ประชุมรวมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอดการใชงบประมาณงบดําเนินงาน 
   ประจําไตรมาสที่ 1

มกราคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 80 (1/2564) ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม TOR และปรับ
   แผนใหสอดคลองกับขอเท็จจริง (ถามี)
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 38 (1/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 17(1/2564)
 - รายงานผลการใชเงินรายไดวิทยาเขตปตตานี งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 
   ไตรมาสที่ 1

กุมภาพันธ 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 81 (2/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 18(2/2564)

มีนาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 82 (3/2564)
 - ประชุมรวมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอดการใชงบประมาณงบดําเนินงาน 
   ประจําไตรมาสที่ 2
 - ดําเนินการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง สําหรับกรณีที่เปลี่ยน
   แปลงรายการ/ขอใชเงินเหลือจาย  /ขอใชเงินสมทบรายการ/จัดซ้ือเพ่ิมเติม/แกไขปญหา 
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 39(2/2564)  
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 19(3/2564)

เมษายน 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 83 (4/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 20(4/2564)

พฤษภาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 84 (5/2564)
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 39 (3/2564)  
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 21(5/2564)

มิถุนายน  2564  - ประชุมรวมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอดการใชงบประมาณงบดําเนินงาน 
   ประจําไตรมาสที่ 3
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 85 (6/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 22(6/2564)

วัน เดือน ป
กบท.8

กิจกรรม/ขั้นตอน



กรกฎาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 86 (7/2564)
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 40 (4/2564)  
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 23(7/2564)

สิงหาคม 2564  - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 87 (8/2564)
 - ดําเนินการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสรางในทุกงบรายจาย 
   ที่มีวงเงิน 2 ลานบาทขึ้นไปใหแลวเสร็จทุกรายการ
 - ประชุมทุกฝายที่เก่ียวของในการวางแผนการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 2565
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 24(8/2564)
 - แจงเวียนซักซอมความเขาใจการส้ินสุดระยะเวลาจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการใชเงินรายไดวิทยาเขตปตตานี งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 
   ไตรมาสที่ 3

กันยายน 2564  - ประชุมรวมกับงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบและยืนยันยอดการใชงบประมาณงบดําเนินงาน 
   ประจําไตรมาสที่ 4
 - ประชุม CoP พัสดุ  ครั้งที่ 41 (5/2564)  
 - จัดทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ 2564
 - ประชุมภายในงานพัสดุครั้งที่ 88 (9/2564)
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทรัพยสิน ครั้งที่ 25(9/2564)
 - ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจําป 2565 และแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
   รางขอบเขตของงาน (TOR)  พรอมกําหนดขอบเขตการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแจงเวียน
   หนวยงานที่เก่ียวของ
 - ประชุมคณะกรรมการราง TOR และผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือพิจารณาการกําหนดคุณลักษณะ
   เฉพาะของพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง
 - จัดทําและประกาศแผนจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP
 - ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ปงบประมาณ 2564

กบท.9
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



งานทะเบียนและรับนักศึกษา
งานทะเบียนและรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563

19 ต.ค. 63  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2 -15 พ.ย. 63  - วันสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2563
15 พ.ย. 63  - วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 1/2563
16 พ.ย. 63  - วันปดภาคการศึกษาที่ 1/2563

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563
3 พ.ย. 63  - ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
30 พ.ย. 63  - วันเปดภาคการศึกษาและเขาชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563
8 มี.ค. 64  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศกึษาที่ 2/2563
19 มี.ค. 64  - วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 - วันสอบไล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

4 เม.ย. 64  - วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 2/2563
5 เม.ย. 64  - วันปดภาคการศึกษาที่ 2/2563

ภาคฤดูรอนปการศึกษา 2563
23 มี.ค. 64  - ประกาศตารางสอน ภาคฤดูรอน 2563
19 เม.ย. 64  - วันเปดภาคและเขาชั้นเรียน ภาคฤดูรอน 2563
31 พ.ค. 64  - วันประกาศตารางสอบไล ภาคฤดูรอน 2563
4 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน 2563
7 -  9  มิ.ย. 64  - วันสอบไล ภาคฤดูรอน 2563
9 มิ.ย. 64  - วันสุดทายของภาคฤดูรอน 2563
10 มิ.ย. 64  - วันปดภาคฤดูรอน 2563

งานหลักสูตรและสงเสริมการเรียนรู
21 ต.ค. 63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
18 พ.ย. 63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
16 ธ.ค. 63  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
20 ม.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
17 ก.พ. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

มี.ค. 64  - โครงการตลาดนัดพบผูประกอบการ (PSU Pattani Job Fair)

กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

22 มี.ค. - 4 เม.ย. 64

ก.พ. - มี.ค. 64



17 มี.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
21 เม.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
พ.ค. 64  - โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ระดับวิทยาเขต
19 พ.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
16 มิ.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
21 ก.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
18 ส.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี

 - โครงการสรางความสัมพันธและพบปะสถานประกอบการที่ดาํเนินงานสหกิจศึกษา

15 ก.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี
งานสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ต.ค. 63  - โครงการวิจัยสัญจร
พ.ย. 63  - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
พ.ย. 63  - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

 - ประชุม COP ดานวิจัย ครั้งที่ 1
มี.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ครั้งที่ 1/2564
มิ.ย. 64  - การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

 - ประชมุคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ครั้งที่ 2/2564
13 - 14 ก.ย. 64  - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ RENPER
ก.ย. 64  - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตปตตานี ครั้งที่ 3/2564
ม.ค. 64  - โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564
ก.พ. 64  - ประชุม COP ดานบริการวิชาการ
ก.ค. 64  - ประชุมคณะกรรมการนโยบายดานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ก.ย. 64  -  ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564

วัน เดือน ป
กบวจ.2

กิจกรรม/ขั้นตอน

ก.ย. - ธ.ค. 64



ตุลาคม 2563  - โครงการผูบริหารพบผูแทนนักศึกษาชั้นป และผูนําองคกรกิจกรรม 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 5-10 ตลอดปการศึกษา 2563
 - นักศึกษาหอพักย่ืนลาออกจากหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 - โครงการขยายเครือขายรักษสุขภาพ ม.อ.ปตตานี ครั้งที่ 1/2563
 - โครงการเครือขายรักษสุขภาพ ม.อ.ปตตานี กลุม ปลูกรักปลุกรัก ครั้งที่ 1/2563
 - ตรวจแบบยืนยัน กยศ./กรอ. พรอมยืนยัน กยศ. กรอ. ผานระบบ E-studentloan 
 - ย่ืนเอกสารผอนผันทหาร 2564
 - เบิกจาย คชจ เดือนตุลาคม 2563
 - เบิกจายเงินทุนชวยเหลือคาอาหาร ปการศึกษา 1/2563
 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทุนการศึกษา ปการศึกษา 1/2563

1 พฤศจิกายน 2563  - โครงการเดิน-ว่ิงเสริมสรางสุขภาพ 
2 พฤศจิกายน 2563  - ตัดคาธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 - นักศึกษาย่ืนคํารอง ขออยูหอพัก ชวงปดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผานระบบหอพัก 
17 พฤศจิกายน 2563  - ปดบริการหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2563

 - จองหอพักและชําระคาหอพัก 

27 พฤศจิการยน 2563  - เปดบริการหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2563 และรับรายงานตัวนักศึกษาเขาหอพัก สําหรับ
   การจองใหม ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 - โครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนาโรงอาหาร 

1-30 พฤศจิกายน 2563  - ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย
 - เบิกจาย คชจ เดือนพฤศจิกายน 2563
 - โครงการประดิษฐดวยจิตกตัญญู
 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทุนทั่วไป 

1 ธันวาคม 2563  - โครงการสานสัมพันธองคกรกิจกรรมนักศึกษา 
 - เบิกจายทุนจัดสรรฯ
 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2563
 - เปดรับสมัคร/สัมภาษณ /ประกาศทุนการศึกษา 

20 ธันวาคม 2563  - วันสุดทายของการชําระคาหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
1 มกราคม 2564  - ฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3-5 

 - คืนคาประกันความเสียหายหอพัก 
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนจัดสรร ภาคเรียนที่ 2/2563
 - ย่ืนยันสิทธิการรับทุนจัดสรร ภาคการศึกษาที่ 2/2563

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

16-20 พฤศจิกายน 2563



 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทํางาน 2/2563
 - ยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัวนักสึกษาทุนทํางาน 2/2563

1 กุมภาพันธ 2564  - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมเทคนิคการเปนพิธีกร 
 - กิจกรรมบายวันพุธ  อบรมทักษะผูประกอบการ 
 - โครงการผูบริหารพบผูแทนนักศึกษาชั้นป และผูนําองคกรกิจกรรม 

1 มีนาคม 2564  - โครงการคัดเลือกผูนํานักศึกษาดีเดน
 - โครงการมอบเกียรติบัตรและงานเลี้ยงขอบคุณแกผูนํากิจกรรมนักศึกษา 
 - ยืนเอกสารขอแตงตั้งยศวาที่รอยตรี 
 - โคงการสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล สําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
 - จัดทําใบสงแบบยืนยัน กยศ. กรอ.
 - ตัดโอนเงินคาลงทะเบียนใหมหาวิทยาลัย 
 - นักศึกษาสํารวจความเสียหายหอพัก แจงผานระบบตรวจสอบครุภัณฑหอพัก 

1 เมษายน 2564  - ปดหอพักภาคการศึกษา 
 - จองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2563 
 - เปดบริการหอพักภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563
 - กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 - ย่ืนคํายืนยันการขอกูยืม กยศ. กรอ.ผานระบบ E-studentloan
 - โครงการ Green and Clean Canteen
 - โครงการสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล

1-30 พฤษภาคม 2564  - เปดจองหอพักสําหรับนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1-5 ปการศึกา 2564
 - เบิกจายเงินทุนการศึกษาทุนทั่วไป 
 - ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาทุน
 - โครงการเวทีคุณภาพ Good Practices ดานการพัฒนานักศึกษา 
 - โครงการสงเสริมศักยภาพเครือขายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปตตานี 
 - ดําเนินการโครงการสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล สําหรับนักศึกษาและบุคลากร

1 มิถุนายน 2564  - โครงการอบรม/สัมมนาเพ่ือจัดการองคความรูเพ่ือพัฒนาโรงอาหารสูมาตรฐาน
7-11 มิถุนายน 2564

11 มิถุนายน 2564  - ปดหอพักภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563
12-13 มิถุนายน 2564  - เปดหอพัก ปการศึกษา 2564

 - โครงการผูบริหารมหาวิทยาลัยพบผูปกครองนักศึกษา ปการศึกษา 2564
 - โครงการ Welcome เปดบานศรีตรัง ปการศึกษา 2564 
 - นักศึกษาจองหอพักสําหรับ ชั้นป 1

 - นักศึกษาหอพักปการศึกษา 2564 ดําเนินการยายทะเบียนบานเขาบานเลขที่หอพักมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/ขั้นตอน
กพนศ.2

วัน เดือน ป



 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ปการศึกษา 2564 
 - โครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเสนทางพหุวัฒนธรรม 
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564
 - โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนักศึกษา PSU Leadership Development Camp 

1 กรกฎาคม 2564  - โครงการสัสดีสัญจร
 - โครงการครือขายรักษสุขภาพ ม.อ.ปตตานี กลุม "ปลูกรักปลุกรัก" ครั้งที่ 2/2563
 - โครงการเสริมทักษะอาชีพ 
 - รับสมัครนักศึกษาทุนทํางาน 1/2564
 - สัมภาษณนักศกึษาทุนทํางาน 1/2564
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทํางาน1/2564
 - ยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัวนักศึกษาทุนทํางาน 1/2564
 - ยืนแบบคําขอกูผานระบบ e-studentloan
 - นักศึกษาลงนามในแบบยืนยัน กยศ. กรอ. และยืนยันความถูกตอง
 - กิจกรรมรณงคการชําระหนี้ กยศ./การออมเงินเพ่ือชําระหนี้
 - จัดทําใบนําสงแบบยืนยัน กยศ. กรอ.

 สิงหาคม 2564  - โครงการไหวครูประจําปการศึกษา 2564
 - โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย  
   ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกภาคใต
 - โครงการแขงขันกีฬา 5 วิทยาเขต
 - โครงการสนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ
 - โครงการพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในระดับชุมชน 
 - รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564
 - สัมภาษณนักศึกษาทุนการศึกษา 2/2564
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564
 - ยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัวนักศึกษาทุนการศึกษา 1/2564
 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิกู ผานระบบ e-studentloan
 - ทําสัญญาเงินกู กยศ./กรอ. ผานระบบ e-studentloan
 - สงและตรวจสอบสัญญาเงินกู กยศ.กรอ. พรอมยืนยันความถูกตอง
 - บันทึกคาลงทะเบียนผานระบบ e-studentloan 

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
กพนศ.3



งานงบประมาณ
ตุลาคม - ธันวาคม 2563 1. จัดทํา ติดตาม แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน
     วิทยาเขตปตตานี (คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป)
   - ประสานงาน ติดตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ของสวนงาน/หนวยงาน

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 2. จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - จัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และเชิงพ้ืนที่ ประจําป
  งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย

กันยายน 2564    เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาเขตปตตานี เสนอทีมบริหาร
   วิทยาเขตปตตานี และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตปตตานี เพ่ือทราบ 
4. จัดทําคําขอและแผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

กรกฎาคม 2564    พ.ศ. 2565 สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
5. จัดทาํคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

   - จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานวิทยาเขต
ปตตานี

   - จัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และเชิงพ้ืนที่ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566

6. ประสานงาน จัดทํา ติดตามคําของบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 

กันยายน 2564    พ.ศ. 2566
กันยายน-ตุลาคม 2564 7. จัดทํา ติดตาม แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงาน
     วิทยาเขตปตตานี (คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 1 ป งบเงินอุดหนุน)
   - ติดตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสวนงาน

/หนวยงาน

   - จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

กองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี

ธันวาคม 2563-

ตุลาคม 2563-

กิจกรรม/ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป

มิถุนายน-ธันวาคม 2564

กรกฎาคม-



งานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร
 - ทบทวน จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ธันวาคม 2564    วิทยาเขตปตตานี ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2565)
 - การขอเสนอขอจัดตั้งสวนงานใหม/หนวยงานใหมเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2564    สงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี  หรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 - จัดทําขอมูลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ธันวาคม 2564    วิทยาเขตปตตานี/สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
 - จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี (ระหวางวันที่  

พฤศจิกายน 2564    1 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2563)
 - จัดทําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี 

กรกฎาคม 2564   (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 -  31 พฤษภาคม 2564)
กรกฎาคม 2564  - ทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตามแผนอัตรา

   กําลังระยะ 4 ป ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 ครั้งที่ 1
กันยายน 2564  - จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป พ.ศ. 2565
ตุลาคม 2564  - จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป สํานักงานวิทยาเขตปตตานี ประจําป พ.ศ. 2565

งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตุลาคม 2563  - รายงานการควบคุมภายในประจําป 2564 รอบที่ 1/2564

 - วิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563

ธันวาคม 2563  - วิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลาและคาใชจายตอหัวนักศึกษา ประจําป 2563
มกราคม 2564  - วิเคราะหคาตอบแทนผูชวยสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 - สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2562

 - รายงานประจําป

เมษายน 2564  - รายงานการควบคุมภายในประจําป 2/2564
พฤษภาคม 2564  - วิเคราะหภาวะการมีการทําของบัณฑิต วิทยาเขตปตตานี ประจําปการศึกษา 2562

 - ภาระงานใหมที่คณะจะดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2565-2566

สิงหาคม 2564  - วิเคราะหคาตอบแทนผูชวยสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สิงหาคม 2564  - ประเมินความพึงพอของผูใชบริการของกองยุทธศาสตรและพัฒนาวิทยาเขตปตตานี 

   ประจําป พ.ศ. 2564
 - โครงการวิจัยสถาบัน/ปรับปรุงเว็บไซต/รายงานเชิงวิเคราะห

กันยายน 2564

ตุลาคม 2563–

ตุลาคม 2563–

มิถุนายน 2564–

ตุลาคม 2563–

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน
กยศพ.2

มีนาคม-พฤษภาคม 2564

ตุลาคม 2563–

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

มกราคม-กุมภาพันธ 2564

มิถุนายน-กรกฎาคม 2564

ตุลาคม 2563-



วันอังคารที่ 2 ของเดือน  - ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตปตตานี
 - ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตปตตานี

13 ตุลาคม 2563  - วันคลายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม 2563  - วันปยมหาราช
31 ตุลาคม 2563  - วันลอยกระทง (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12)
เดือนพฤศจิกายน 2563  - กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

แลว 1 เดือน

9 พฤศจิกายน 2563  - วันรูสะมิแล
5 ธันวาคม 2563  - วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 ธันวาคม 2563  - วันวีรไทย
31 ธันวาคม 2563  - วันส้ินป
1 มกราคม 2564  - วันขึ้นปใหม
9 มกราคม 2564   - วันเด็กแหงชาติ
3 กุมภาพันธ 2564  - วันทหารผานศึก
26 กุมภาพันธ 2564  - วันมาฆบูชา
13 มีนาคม 2564  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย
31 มีนาคม 2564  - วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
1 เมษายน 2564  - วันขาราชการพลเรือน
6 เมษายน 2564  - วันจักรี
13-15 เมษายน 2564  - วันสงกรานต
4 พฤษภาคม 2564  - วันฉัตรมงคล
19 พฤษภาคม 2564  - พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ
26 พฤษภาคม 2564  - วันวิสาขบูชา
24 กรกฎาคม 2564  - วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคม 2564  - วันเขาพรรษา
28 กรกฎาคม 2564  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ
12 สิงหาคม 2564  - วันแมแหงชาติ
20-23 กันยายน 2564  - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
22 กันยายน 2564  - วันสงขลานครินทร
24 กันยายน 2564  - วันมหิดล
25-30 กันยายน 2564  - งานเกษียณอายุราชการ

กิจกรรม/ขั้นตอน

งานสารบรรณ อํานวยการ และการประชุม สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป

หลังวันออกพรรษา

วันอังคารสุดทายของเดือน



13 ตุลาคม 2564  - วันคลายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม 2564  - วันปยมหาราช

 - กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

แลว 1 เดือน

9 พฤศจิกายน 2564  - วันรูสมิแล
19 พฤศจิกายน 2564  - วันลอยกระทง
5 ธันวาคม 2564  - วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 ธันวาคม 2564  - วันวีรไทย
31 ธันวาคม 2564  - วันส้ินป

วัน เดือน ป
งสอป.2

กิจกรรม/ขั้นตอน

หลังวันออกพรรษา

เดือนพฤศจิกายน 2564 



ตุลาคม 2563  - “นิติกรสัญจร" คณะศึกษาศาสตร
พฤศจิกายน 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ธันวาคม 2563  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มกราคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะรัฐศาสตร
กุมภาพันธ 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการส่ือสาร
มีนาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะศิลปกรรมศาสตร
เมษายน 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี
พฤษภาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” คณะวิทยาการอิสลาม
มิถุนายน 2564  - “นิติกรสัญจร” สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ
กรกฎาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” สํานักวิทยบริการ
สิงหาคม 2564  - “นิติกรสัญจร” สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กันยายน 2564  - “นิติกรสัญจร” หนวยงานภายใตสํานักงานวิทยาเขตปตตานี

ศูนยกฎหมาย วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



1 ต.ค. 63 -7 พ.ย. 63 โครงการฟุตซอลลูกศรีตรังคืนถิ่น ครั้งที่ 3
 - ก.ย. 63     - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ   
 - 1-29 ต.ค. 63     - รับสมัครนักฟุตซอล
 - 30 ต.ค. 63     - จับฉลากเพ่ือแบงสาย               
 - 7 พ.ย. 63     - จัดโครงการ/การแขงขัน            
ต.ค. 63 - ก.ค. 64 โครงการศรีตรังสะพรั่งบาน ณ ลานรูสะมิแล (คืนสูเหยา ป 64) โดยจัดการวิ่งเก็บระยะ
 - ต.ค. 63     - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ     
 - 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64     - รับสมัครนักว่ิง                       
 - เม.ย. 64     - ดําเนินการส่ังเส้ือตามการรับสมัคร 
 - 1-30 มิ.ย. 64     - เริ่มว่ิงเพ่ือเก็บระยะ                 
 - 15-31 ก.ค. 64     - จัดสงเส้ือ                            
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการพี่เพื่อนอง

     - รับบริจาคเงินเพ่ือจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาปจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย
1 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 โครงการ ส.ค.ศ. สงความสุขสูศิษยเกา ป 2564
 - ตั้งแตวันที่      - ประชาสัมพันธการจัดโครงการและเปดใหศิษยเกาลงทะเบียน ผาน Google Form เพ่ือรับ 
 1 ธ.ค. 64        ส.ค.ส. ป 2564     
 - 15 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64      - จัดสง ส.ค.ส. ใหแกศิษยเกา

     - ดําเนินการส่ังเส้ือตามการรับสมัคร 
ม.ค. - 14 ก.พ. 64 โครงการ Give Gift 3nd
 - ม.ค. 64      - ประชาสัมพันธการจัดโครงการ     
 - 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 64      - เปดรับบริจาคส่ิงของมือสองสภาพดี 
 - 14 ก.พ. 64      - ดําเนินการจัดโครงการ             

ศูนยศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



1. โครงการสมุทรรัฐเสวนา: ความม่ันคง ความหลากหลายและการพัฒนาในอุษาคเนย

     - กิจกรรมเผยแพรความรูผานสถานีวิทยุ ม.อ.ปตตานี 107.25 MHz  ทุกสัปดาห

     - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญในประเทศและตางประเทศ(จํานวน 6 ครั้ง 

      จัดในวันพุธแรกของทุก ๆ 2 เดือน)

พ.ย.63, ก.พ. 64      - กิจกรรมสมุทรรัฐเสวนาออนไลน เผยแพรรายการผานชองทาง website, youtube  
พ.ค.64, ส.ค. 64       และ Facebook (จํานวน 4 ครั้ง เปนกิจกรรมไตรมาส ใชเวลาอัดรายการ ครั้งละ 30 นาที

     - กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นปญหาตามสถานการณ(จํานวน 3 ครั้งจัดในชวง 

       บายวันพุธ แตไมสามารถระบุวันได เนื่องจากเปนตามสถานการณ)
2. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เม.ย.64-ส.ค.64

กิจกรรม/ขั้นตอน

ศูนยสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป
ต.ค.63-ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63, ธ.ค.63

ก.พ.64 - เม.ย. 64,

มิ.ย. 64 , ส.ค. 64



 - ขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจาย  

 (ทุกเดือน)
ต.ค. 63  - ประชาสัมพันธและเร่ียไรกฐินมหาวิทยาลัย / วันลอยกระทง

 - จัดบอรดนิทรรศการวันปยมหาราช

 - Pop up วันปยมหาราช

 - ประชุมบุคลากรในศูนยส่ือสารองคกรและกิจการนานาชาติ

 - ประสานงานสงผูเขารวมการประชุม ASEAN Learning Network (ALN)

13 ต.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

   บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันปยมหาราช

31 ต.ค. 63  - วันลอยกระทง

พ.ย. 63  - ประสานขอบทอาศิรวาทวันพอแหงชาติ

 - ประชาสัมพันธวันรูสมิแล

 - ถายภาพทําขาวทอดกฐินสามัคคี

 - ประมวลรายนามสําหรับสงบัตรอวยพรปใหม

9 พ.ย. 63  - วันรูสมิแล

ธ.ค. 63  - จัดบอรดนิทรรศการวันพอแหงชาติ

 - ขออนุมัติกระเชาเย่ียมส่ือมวลชน เน่ืองในโอกาสวันขึ้นปใหม

 - จัดบอรดนิทรรศการวันคริสตมาส / เทศกาลปใหม

 - Pop up วันคริสตมาส /เทศกาลปใหม

 - ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 47

 - ประชุมคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี

 - จัดสงบัตรอวยพรคริสตมาสและปใหม ประจําป 2564 ท้ังในและตางประเทศ

 - ประชาสัมพันธโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมตาม MOU ระหวาง ม.อ. กับ มหาวิทยาลัย

   ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5 ธ.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันพอแหงชาติ

8 ธ.ค. 63  - รวมพิธีและถายภาพทําขาวพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันวีรไทย

ม.ค. 64  - โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 25

 - ประชุมบุคลากรในศูนยส่ือสารองคกรและกิจการนานาชาติ

 - เย่ียมและมอบกระเชาแกส่ือมวลชนในโอกาสวันขึ้นปใหม

 - รายงานผลสรุปการใชงบประมาณเงินรายได ประจําป 2564 (ไตรมาสท่ี 1)

วัน เดือน ป

ศูนยสื่อสารองคกรและกิจการนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ขั้นตอน
ต.ค.63 - ก.ย. 64



 - จัดบอรดนิทรรศการวันตรุษจีน

 - รายงานผลการจําหนายของที่ระลึก

 - โครงการสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี

 - สงหลักฐานเบิกจายคาอารตเวิรควารสารขาวศรีตรัง

 - เขาเย่ียมคารวะกงสุลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ประจําจังหวัดสงขลา

 - ประสานงานการเขารวมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum กับมหาวิทยาลัยในประเทศ

   สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 ม.ค. 64  - ถายภาพทําขาววันเด็ก

16 ม.ค. 64  - ถายภาพและทําขาววันครู

ก.พ. 64  - จัดบอรดนิทรรศการวันมาฆบูชา

 - ประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum กับ

   มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี ประจําป 2564

3 ก.พ. 64  - ถายภาพและทําขาววันทหารผานศึก

ม.ค. 64  - ประชาสัมพันธการแขงขันเปตองชิงถวยพระราชทานฯ

 - ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา 5 ประสาน

 - จัดบอรดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 - ตอนรับคณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตามโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum 

   จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

13 มี.ค. 64  - วันสถาปนามหาวิทยาลัย

เม.ย. 64  - ประชุมบุคลากรในศูนยส่ือสารองคกรและกิจการนานาชาติ

 - รายงานผลการจําหนายของที่ระลึก

 - รายงานผลสรุปการใชงบประมาณเงินรายได ประจําป 2564 (ไตรมาสท่ี 2)

 - จัดบอรดนิทรรศการวันสงกรานต

 - จัดบอรดนิทรรศการวันจักรี

 - ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬาบุคลากรฯ ครั้งท่ี 40

 - ถายภาพทําขาววันสงกรานต

 - สงหลักฐานเบิกจายคาอารตเวิรควารสารขาวศรีตรัง

 - จัดโครงการแลกเปล่ียนประสบการณกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2564

6 เม.ย. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันจักรี

วัน เดือน ป
ศอก.2

กิจกรรม/ขั้นตอน



พ.ค. 64  - จัดบอรดนิทรรศการวันพืชมงคล / วันวิสาขบูชา

 - ประชุมคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี

 - ประสานขอบทอาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 - สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 - ประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดยะลาบันทึกเทปโทรทัศนถวาย

   พระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   

   พระบรมราชินี

 - ประสานงานสงผูเขารวมประชุม ASEAN Learning Network (ALN)

มิ.ย. 64

 - ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ประสานขอบทอาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-

   ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

 - ประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดยะลา  บันทึกเทปโทรทัศนถวาย

   พระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-

   ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาจาอยูหัว  

 - ประชาสัมพันธวันอีด้ิลฟตรี ฮ.ศ. 1442

3 มิ.ย. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

   พระบรมราชินี

5 มิ.ย. 64  - รวมกิจกรรมและถายภาพทําขาววันกัลยาณิวัฒนา

ก.ค. 64  - ประชุมบุคลากรในศูนยส่ือสารองคกรและกิจการนานาชาติ

 - รายงานผลการจําหนายของที่ระลึก

 - ขอคําสดุดี/ ประวัติ/ภาพถาย/ขอเขียนผูเกษียณอายุราชการ

 - ขอขอเขียนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยถึงนักศึกษาใหม เพ่ือนํามาลงวารสาร  ขาวศรีตรัง / Web site

 - ขึ้นปายตอนรับนักศึกษาใหม

 - ประสานขอบทอาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

   พระบรมราชชนนีพันปหลวง

 - ประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดยะลาบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพร

   เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-

   ราชชนนีพันปหลวง

 - รายงานผลสรุปการใชงบประมาณเงินรายได ประจําป 2564 (ไตรมาสท่ี 3)

 - จัดบอรดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา / วันเขาพรรษา

ศอก.3

 - โครงการประชาสัมพันธและแนะแนวนอกสถานท่ีแกนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต ครั้งท่ี 22

วัน เดือน ป

 - ประสานงานการสงนักศึกษาเขารวมโครงการ Social Enterprise for Economic    Development (SEED)

กิจกรรม/ขั้นตอน



 - สงหลักฐานเบิกจายคาอารตเวิรควารสารขาวศรีตรัง

 - ประสานงานการเขารวมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU Addendum กับ   มหาวิทยาลัย

   ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 - ตอนรับคณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาชาวตางประเทศตามโครงการ  แลกเปล่ียน 

   ตาม MOU Addendum จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 - ประสานงานสงนักศึกษาเขารวมโครงการ Social Enterprise for Economic Development 

   (SEED)

18 ก.ค. 64  - วางพวงมาลาเน่ืองในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

28 ก.ค. 64 15. รวมพิธีและถายภาพทําขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ส.ค. 64  - ถายภาพทําขาว / สัมภาษณนักศึกษาใหม

 - ประชาสัมพันธการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจําป 2564

 - ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 29

 - เชิญชวนสวนราชการ หางราน ขึ้นปายแสดงความยินดีกับบัณฑิต

 - รายงานผลตามขอตกลงภาระงาน

 - จัดบอรดนิทรรศการวันแมแหงชาติ

 - ประชาสัมพันธวันอีด้ิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1442

 - ประชาสัมพันธงานเกษียณอายุราชการ

 - ประสานงานในการเขารวมประชุมเครือขายนักวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   ประจําป 2564

12 ส.ค. 64  - รวมพิธีและถายภาพทําขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

   พระบรมราชชนนีพันปหลวง

ก.ย. 64  - จัดบอรดนิทรรศการวันมหิดล

 - จัดทําขอตกลงภาระงาน

 - ประชาสัมพันธและถายภาพทําขาวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2563

 - ถายภาพทําขาววันสงขลานครินทร

 - จัดทําปายแสดงความยินดีกับบัณฑิต

 - ถายภาพทําขาว / ประจํากองอํานวยการงาน ม.อ. วิชาการ

 - ถายภาพทําขาวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 29

 - จัดทําสูจิบัตร / บัตรเชิญวันเกษียณอายุราชการ

 - รายงานผลการจําหนายของที่ระลึก

 - รายงานผลสรุปการใชงบประมาณเงินรายได ประจําป 2564 ไตรมาสท่ี4

ศอก.4
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน



 - สงหลักฐานเบิกจายคาอารตเวิรควารสารขาวศรีตรัง

 - สรุปการปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ

24 ก.ย. 64  - ถายภาพและทําขาววันมหิดล

ปลายเดือน ก.ย. 64  - ถายภาพและทําขาววันเกษียณอายุราชการ

กิจกรรม/ขั้นตอน
ศอก.5

วัน เดือน ป



1 มกราคม 2564  - วันขึ้นปใหม 2564 วันสงขลานคริทน ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว
9 มกราคม 2564  - วันเด็กแหงชาติ กิจกรรมแสดงความสามารถและเย่ียมชมหองสงกระจายเสียง
12 กุมภาพันธ 2564  - ตรุษจีน วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว
25 กุมภาพันธ 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 

   แหงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13 มีนาคม 2564  - รับบริจาคโลหิตเพ่ือประโยชนเพ่ือมนุษย วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

   วันกอตั้งสถานีวิทยุ ม.อ. ปตตานี
13 เมษายน  2564  - วันสงกรานต วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว
14 เมษายน  2564  - วันสงกรานต วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว
15 เมษายน  2564  - วันสงกรานต วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทําขาว
4 พฤษภาคม 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันฉัตรมงคล รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุ

   กระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
พฤษภาคม 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันพืชมงคล รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 

   แหงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3 มิถุนายน 2564  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
23 กรกฎาคม 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันอาฬหบูชา รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุ

   กระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
28 กรกฎาคม 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
12 สิงหาคม 2564  - ถายทอดเสียงรายการพิเศษเนื่องในวันวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 

   พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
   กรมประประชาสัมพันธ

สิงหาคม 2564 ถายทอดเสียงพิธีเปดงาน มหกรรม ม.อ.วิชาการ
13 กันยายน 2564  - ถายทอดเสียงพิธีวันที่ระลึกวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   บรมนาถบพิตร
กันยายน 2564  - ถายทอดเสียงวันพระราชทานปริญญาบัตร
กันยายน 2564  - วันสงขลานครินทร ไลฟสดกิจกรรมผานเฟสบุคสถานีวิทยุ/ทาํขาว
24 กันยายน 2564  - วันมหิดล
23 ตุลาคม 2564  - วันปยะ
5 ธันวาคม 2564  - วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป



1. โครงการพัฒนาบุคลาการ
มีนาคม 2564      1.1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและผลิตผลงานเพ่ือประกอบการ

    าตําแหนงที่สูงขึ้น
พฤษภาคม 2564      1.2 นิทรรศการแสดงผลงานบุคลากรสายสนับสนุน (Show&Share)

กิจกรรม/ขั้นตอน

สภาพนักงาน วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัน เดือน ป



       วิทยาเขตสุราษฎรธานี
     สวนงานประเภทนโยบายและบริหาร

 



1. การเปดหลักสูตรใหม 
   ระดับปริญญาโท
   - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

2 . การประชุม/อบรม/สัมมนา
    2.1  การประชุม

ทุก 1 เดือน ประชุมทีมผูบริหารและหัวหนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทุก 2 เดือน ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทุก 6 สัปดาห ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทุก 2 เดือน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ทุก 4 เดือน ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทกุ 1 เดือน ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทุก 2 เดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทุก 2 เดือน ประชุุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ทุก 1 เดือน ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ทุก 1 เดือน ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทุก 1 เดือน ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
ทุก 1 เดือน ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี

3. กิจกรรมอื่น ๆ 
    3.1 กิจกรรมพิธีการ

 16 ก.พ. 64 วางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรําลึก 
 31 มี.ค. 64 ถวายราชสักการะวันที่ระลึก รัชกาลที่ 3  
 6 เม.ย. 64 ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ชวงเดือน เม.ย. 64 กิจกรรม "สรงนํ้าหลวงพอฯ ขอพรผูใหญ" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต
 25 เม.ย. 64 ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
 3 พ.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
 28 ก.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
 29 ก.ค. 64 วางพานพุมเนื่องในวันระลึกรัชกาลที่ 6 พระราชทานนาม “สุราษฎรธานี”
ชวงเดือน ก.ค.64 บันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ส้ินเดือน ก.ค. 64 กิจกรรมบายศรีสูขวัญ รับนองใหม โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 1
 7 ส.ค. 64 วางพวงมาลาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี



 12 ส.ค. 64 วางพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาฯ
 24 ก.ย. 64 วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
 13 ต.ค. 64 วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ
 23 ต.ค. 64 วางพวงมาลาเนื่องในวันปยะมหาราช
 5 ธ.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 /วันชาติ/วันพอแหงชาติ
 5 ธ.ค. 64 ถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดี และพลังของแผนดิน

    3.2  กิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 17 มิ.ย. 64 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ประจําการศึกษา 2564
วันที่ 11-18 มิ.ย. 64 โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1         

วิทยาเขตสุราษฎรธานี
วันที่ 11-18 มิ.ย. 64 โครงการรายงานตัวนักศึกษาเขาหอพัก 
วันที่ 12-17 ก.พ. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักภาพผูนํานักศึกษา (leader camp )                 
วันที่ 11-15 ม.ค. 64 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปดโลกทัศนประชาคมอาเซียน                    
เดือน ก.ย. 64 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 5 วิทยาเขต  
เดือน พ.ค.-มิ.ย. 64 เขารวมคายอาสาพัฒนาฯ 5 วิทยาเขต                    
ตลอดปการศึกษา โครงการรณรงคดานวินัยนักศึกษา 
วันที่ 24 ก.ย. 2564 โครงการวันถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง         
ตลอดปการศึกษา โครงการเย่ียมบานนักศึกษา (นักศึกษาทุน/นักศึกษาวินัย)

โครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญ
ตลอดปการศึกษา โครงการเกษตรธรรมชาติ
ตลอดปการศึกษา โครงการอบรมปองกันอคัคีภัยภายในหอพัก
ตลอดปการศึกษา โครงการหอพักสัญจร 5 วิทยาเขต
ตลอดปการศึกษา โครงการตรวจเย่ียมนักศึกษาหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตลอดปการศึกษา โครงการ "จิตอาสาอยูที่ใจ ใครๆ ก็ทําได" 
ตลอดปการศึกษา โครงการทําบุญหอพัก 3 ศาสนา และปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก  
วันที่ 7 เม.ย. 64 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา    
เดือน ก.ย. 64 โครงการซอมยอยเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญา ปการศึกษา 2563
วันที่ 6 ก.ย. 64 โครงการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูวงการวิชาชีพ "นัดพบแรงงาน"    
เดือน พ.ค. 64 โครงการเวทีคุณภาพนักศึกษากิจกรรม
เดือน ก.ย. 64 โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพศิษยเกา                                   
เดือน พ.ย.-ก.ย. 64 โครงการสานสัมพันธศิษยเกา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                
เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 โครงการพหุวัฒนธรรม
ตลอดปการศึกษา โครงการศิษยเกาสัมพันธ 
เดือน มี.ค. - พ.ค. 64 โครงการพัฒนาแกนนําดานจิตตปญญาศึกษา

สนง.วข.สุราษฎรฯ 2
วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

ก.พ. 64, ก.ค. 64, ส.ค. 64



เดือน มี.ค. 64 โครงการแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร แลธรรมชาติเขาทาเพชร 
เดือน ต.ค. 64 โครงการชักพระประเพณี 
เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 โครงการ UP To Start Up
เดือน ก.ค. 64 โครงการอบรมเชิงปฎบัติการใหคําปรึกษา
เดือน พ.ย. 64 โครงการลอยกระทง

   3.3 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม
 พ.ย. - ธ.ค. 63 ประชาสัมพันธหลักสูตร
17-18 ธ.ค. 63 โครงการเทคนิคพิชิต GAT ภาษาไทย
29 ม.ค.- 6 ก.พ. 64 สอบสัมภาษณ TCAS รอบแรก
6 พ.ค. 64 สอบสัมภาษณ TCAS รอบสอง
7 มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ TCAS รอบสาม 
ชวง มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ TCAS รอบส่ี
 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธหลักสูตร 5 วิทยาเขต

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป
สนง.วข.สุราษฎรฯ 3



       วิทยาเขตภูเก็ต
สวนงานประเภทนโยบายและบริหาร

 



งานกิจการนานาชาติ
ตลอดป International Alumni Association จัดตั้งสมาคมศิษยเกานานาชาติ เพ่ือการส่ือสาร 

และประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติ ผานรูปแบบตางๆ
ยังไมกําหนด โครงการ International Buddy 
ยังไมกําหนด เพ่ือนซ้ีชาวตางชาติ Get Together
ยังไมกําหนด English Writing for Thai supporting staff
มกราคม 2564 โครงการแขงขัน Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s 

Governance and Development (YICMG2020)
ตลอดป เพ่ิมAgent ตางประเทศ หานักศึกษาเต็มเวลา
ตลอดป หลักสูตรระยะส้ันนักศึกษาตางประเทศ Bunkyo 2 โครงการหลักสูตระยะส้ันสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย Bunkyo ประเทศญี่ปุน โครงการ 2
ตลอดป โครงการ Non-credit เชน Summer school at Prince of Songkla University Phuket

 Campus 
โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติและนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
โครงการ Learning Chineses  สอนภาษาจีนโดยเจาหนาที่สถาบันขงจื่อ

ยังไมกําหนด English Writing for Thai supporting staff
ตลอดป โครงการ Guokai Education Group
ตลอดป โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program
ตลอดป English Camp คายภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนนานาชาติในภูเก็ต โดยใชทรัพยากร

บุคคลนานาชาติของวิทยาเขต และสถานที่ในวิทยาเขต
ตลอดป Virtual Mobility แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย รูปแบบ online
ตลอดป อาคันตุกะสัมพันธรับรองอาคันตุกะนานาชาติ เชน อาหารเที่ยง อาหารวาง รถรับสง 

ของที่ระลึก เปนตน
ตลอดป จัดทํา prospectus จัดทํา prospectus รวบรวมขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัย และ

หลักสูตรที่เปดสอน
ตลอดป จัดทํา International Student and Staff Handbook จัดทํา International Student  

and Staff Handbook สําหรับนักศึกษาและบุคลากรตางชาติ
IAC Excursion โครงการสานสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติทัศนศึกษา

สถานที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง

ต.ค. 63, ก.พ. 64

สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

ก.พ. - เม.ย. 64



ธ.ค. 63 IAC Christmas Party งานคริสตมาสประจําปของวิทยาเขตโครงการสานสัมพันธระหวาง
บุคลากรและนักศึกษาชาวไทยและตางชาติ

ม.ค. 64 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติใหม ปฐมนิเทศนักศึกษาและอาจารยใหม 
ทุกปการศึกษา

ตลอดป โครงการ Internationalisation จัดทําส่ือ ส่ิงพิมพประชาสัมพันธวิทยาเขตนานาชาติ
ยังไมกําหนด อบรมเครือขายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 2 

พัฒนาทักษะเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ รวมกันพิจารณาหาแนวทางปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และนําไปสูแนวทางแกไข และชวยเหลือเก้ือกูลระหวางหนวยงาน กระชับความ
สัมพันธเครือขายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โครงการ IAC CSR Activities for International Staff and Students กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนเพ่ือสังคมสําหรับอาจารยและนักศึกษาตางชาติ
ยังไมกําหนด Thai for Non Thai (Thai language) โครงการเรียนภาษาไทยสําหรับอาจารยและนักศึกษา 

ตางชาติ (รวมกับวศษ.)
ตลอดป Work Permit ย่ืนขอ/ตออายุ/ยกเลิกใบอนุญาตทํางานใหอาจารยและบุคลากรตางชาติ

ในสังกัดวิทยาเขตภูเก็ต
ตลอดป Visa renewal ตออายุ/ยกเลิกวีซาใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาตางชาติในสังกัด

วิทยาเขตภูเก็ต
ตลอดป Letter of Visa, Letter of Acceptance, Letter of Invitation ออกหนังสือเชิญ  

หนังสือตอบรับหนังสือขอตรวจลงตราวีซา ใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาตางชาติ
ในสังกัดวิทยาเขตภูเก็ต

ตลอดป Student enrollment, ID card, book bank, uniform อํานวยความสะดวกนักศึกษา
ทั้งเต็มเวลา ระยะส้ัน และแลกเปลี่ยน เม่ือแรกเขาเรียนในการเรียน บัตรประจํานักศึกษา 
การเปดบัญชี ซ้ือชุดนักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ

ตลอดป International newsletter&reminders จัดทําขาวและกิจกรรมประเดือนของ
ศูนยกิจการนานาชาติ เพ่ือเผยแพรในรูปแบบจดหมายขาว และจัดทําแจงเตือนหัวขอ
ที่จําเปนตอนักศึกษาและอาจารยตางชาติ

ตลอดป Social medias update จัดทําขาวและกิจกรรมของศูนยกิจการนานาชาติแบบเปนปจจุบัน 
เพ่ือเผยแพรในส่ือสังคมออนไลน
ASEAN Week กิจกรรมสัปดาหอาเซียน

ตลอดป ทุนรัฐบาลไทยใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท TICA รับนักศึกษาภายใตการไดรับทุนจาก
สพร. เขาศึกษาตอในวิทยาเขต

กิจกรรม/ขั้นตอน
สนง.วข.ภก.2

ส.ค. - ก.ย. 64

วัน เดือน ป

มิ.ย., ส.ค. 64



ธ.ค. 63 โครงการแสวงหาความรวมมือตางประเทศประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติเต็มเวลา
ใหนักเรียน  เสนอความรวมมือกับโรงเรียนที่ประสงคมีความรวมมือ

ตลอดป ทุนสําหรับนักศึกษาตางชาติตามโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร
กัมพูชา ดานการศึกษา

ตลอดป โครงการ His Royal Highness His Royal Highness Prince Khalifa Bin 
Salman Al Khalifa

ตลอดป Inbound-outbound database update จัดทํา/อัพเดท ระบบinbound-outbound  
ของงานวิเทศสัมพันธวิทยาเขตหาดใหญ

ยังไมกําหนด AIMS Steering Committee meeting ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเครือขาย และ
ผูดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน AIMS

ก.ย. 64 AIMS Annually Meeting ประชุมภายในมหาวิทยาลัยเครือขาย และผูดําเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยน AIMS ในประเทศไทย
Bunkyo University Short Course Program โครงการหลักสูตระยะส้ันสําหรับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัย Bunkyo ประเทศญี่ปุน
ตลอดป YNU report รายงานการบริหารและจัดกิจกรรมประจําเดือนของ Yokohama National

 University
ตลอดป Kanazawa University Branch เปนสาขาของ Kanazawa University ในการประชา

สัมพันธหลักสูตร โครงการแลกเปลี่ยน การรับสมัครเรียน
ตลอดป MoU database update จัดทํา/อัพเดท ฐานขอมูลความรวมมือทางวิชาการนานาชาติ

กับงานวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตหาดใหญ
ตลอดป MOU ตางประเทศประสานงา/จัดใหมีการลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานภาย

ในวิทยาเขตและสถาบันตางประเทศ 
ตลอดป AUN meeting ประชุมผูบริหาร และผูเก่ียวของในเครือขาย AUN

กิจกรรม/ขั้นตอน
สนง.วข.ภก.3

วัน เดือน ป

ก.พ. - พ.ค. 64



ตุลาคม 2563  - ดําเนินงานดานงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ดําเนินงานดานแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 1
 - เปดอบรมภาษา 4 หลักสูตร 
 - ประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยภาษาผานส่ือ
 - เปดใหบริการ Publication Clinic สําหรับบุคลากร/นักศึกษา วิทยาเขตปตตานี และ  
   Editing Service แปลภาษา และเชาหอง สําหรับบุคคลทั่วไป*

พฤศจิกายน 2563  - เปดอบรมภาษา 2 หลักสูตร
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง
 - จัดกิจกรรม ศูนยภาษา Site Visit ประชาสัมพันธศูนยภาษาไปยังหนวยงานภายนอก

ธันวาคม 2563  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 2
 - รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง
 - Update ขอมูลประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ**

มกราคม 2564  - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง
 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาตางประเทศ (ภาษามลายู) ครั้งที่ 1
 - จัดกิจกรรม ศูนยภาษา Site Visit ประชาสัมพันธศูนยภาษาไปยังหนวยงานภายนอก

กุมภาพันธ 2564  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 3
 - เปดอบรมภาษา 4 หลักสูตร
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง
 - จัดกิจกรรม ศูนยภาษา Site Visit ประชาสัมพันธศูนยภาษาไปยังหนวยงานภายนอก

มีนาคม 2564  - รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2
 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาตางประเทศ (มลายู) ครั้งที่ 1
 - ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยภาษายังหนวยงานภายนอก (Site Visit)

เมษายน 2564  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 4
 - เปดอบรมภาษา 4 หลักสูตร

พฤษภาคม 2564  - ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยภาษายังหนวยงานภายนอก (Site Visit)
 - จัดกิจกรรม Workshop ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ครั้งที่ 2

มิถุนายน 2564  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 5
 - รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3
 - ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยภาษายังหนวยงานภายนอก (Site Visit)

วัน เดือน ป

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สํานักงานวิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ขั้นตอน



กรกฎาคม 2564  - เปดอบรมภาษา 4 หลักสูตร
 - ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยภาษายังหนวยงานภายนอก (Site Visit)

สิงหาคม 2564  - ประชุมศูนยภาษา ครั้งที่ 6
 - จัดกิจกรรมแนะแนว การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง
 - เปดอบรมภาษา 2 หลักสูตร
 - รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 4/4
 - ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยภาษายังหนวยงานภายนอก (Site Visit)

กันยายน 2564  - รายงานผลการใชงบประมาณประจําป
 - ประชุมสรุปผลการดําเนินงานศูนยภาษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัน เดือน ป
ศภ. 2

กิจกรรม/ขั้นตอน



                         ภาคผนวก 2
          รายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

               ประจําป 2564 สวนงานวิชาการของวิทยาเขตหาดใหญ



วัน เดือน ป
   - กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ต.ค.63 และ ต.ค. 64     1. โครงการพี่สอนนอง
ต.ค.63 - ก.พ.64     2. โครงการประกวดนวัตกรรมและแขงขันทางวิศวกรรม
พ.ย.63 - ธ.ค.64     3. โครงการ ป.โท รวมกับ PEA
พ.ย.63 - ธ.ค.64     4. โครงการความรวมมือกับ EGAT
ธ.ค.63 และ ธ.ค.64     5. กิจกรรมกิจกรรมอาสา พัฒนาตนเอง
พ.ย.63 และ พ.ย.64     6. นักศึกษา ป 2 ทัวรโรงงาน

ม.ค. 64     7. นักศึกษา ป 4 ทัวรโรงงาน
ก.พ.64     8. Big Cleaning Day

"     9. กีฬามนุษยไฟฟาสัมพันธ
มี.ค.64   10. โครงการ E-Camp

"   11.  โครงการ IHPT
"   12. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาปท่ี 4

เม.ย. 64   13. นักศึกษา ป 3 ทัวรโรงงาน
เม.ย. 64   14. ปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีจะไปฝกงาน

มิ.ย. 63 -ธ.ค. 64    15 . โครงการความรวมมือกับ NETH
ก.ค. 64    16. กิจกรรมอาสา พัฒนาตนเอง

"    17. ปฐมนิเทศนักศึกษาปท่ี 2 และนิเทศนักศึกษาป 3 และ 4  
"    18. กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร (มอ.วิชาการ)
"    19. แขงทักษะทางวิศวกรรมไฟฟา

ก.ย.64    20. โครงการคายจริยธรรม
ธ.ค.64    21.  กิจกรรมปใหมภาควิชา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส
ต.ค.63     1.  พบอาจารยท่ีปรึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/63 (ครั้งท่ี 2)
ม.ค.64     2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/63 (ครั้งท่ี 1) 
ก.พ.64     3.  พัฒนาภาควิชา (Big  Cleaning  Day)

"     4. โครงการเยี่ยมชมโรงงานเขตจังหวัดสงขลาสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2
 มี.ค.64     5. โครงการเยี่ยมชมโรงงานภาคใตสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

   เมคาทรอนิกส 
"     6. ทําบุญภาควิชาฯ
"     7.  พบอาจารยท่ีปรึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/63 (ครั้งท่ี 2)

ส.ค.64     8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2
ส.ค.64     9. งานสัปดาหวิทยาศาสตร (วิศวฯ ม.อ.วิชาการ)

"   10.  พบอาจารยท่ีปรึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/64 (ครั้งท่ี 1)
ก.ย.64   11.  งานเล้ียงตอนรับบัณฑิตใหม

วศ.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ต.ค.64   12.  พบอาจารยท่ีปรึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/64 (ครั้งท่ี 2)
พ.ย.64   13.  พบอาจารยท่ีปรึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/64 (ครั้งท่ี 1)
ธ.ค.64   14.  กิจกรรมปใหมภาควิชา

    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
ก.ย.63    1.โครงการอบรมการใชเครื่องมือและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรม-

     สิ่งแวดลอม
พ.ย.63    2. ตัวแทนนักศึกษาเขารวมแขงขันสะพานเหล็กระดับอุดมศึกษา 
ธ.ค.63    3. โครงการวิศวกรรมโยธาพัฒนาสังคม ครั้งท่ี 17 

"    4. คายโยธามาเอง
ม.ค.64    5. วันเด็กประจําป 2564
ก.พ.64    6. กิจกรรม Big Cleaning Day และกีฬาสัมพันธ
มี.ค.64    7. โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมและปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4

"    8. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2563 รุนพ่ี Share ประสบการณ
มิ.ย.64    9. โครงการการทํางานสนามวิชาสํารวจ (Suveying Flied Camp) 
ส.ค.64   10. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาป 2 จัดสรรเขาภาคฯ และพบอาจารยท่ีปรึกษา

"   11. กิจกรรมไหวครูภาควิชาฯ ประจําปการศึกษา 2564
"   12. โครงการทัศนศึกษาดูงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมนอกสถานที่
"   13. กิจกรรมเปดบานโยธาและส่ิงแวดลอม (มอ.วิชาการ ประจําป 2564)

ก.ย.64   14. โครงการรวมแขงขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 14
"   15. โครงการรวมตอนรับพ่ีบัณฑิต พ่ีบัณฑิตรวม Share ประสบการณ 

ต.ค.64   16. โครงการทัศนศึกษาดูงานดานวิศวกรรมโยธานอกสถานท่ี 
"   17 . โครงการสานใจ สานสายใยโยธา และส่ิงแวดลอม ครั้งท่ี 7
"   18 . โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาฯ 

    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
 ต.ค.63   1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
 ธ.ค.63  2. งานสานสัมพันธบุคลากร (งานปใหมภาควิชาฯ) 

"  3. โครงการทําบุญสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
 ม.ค.64  4. โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาทุกช้ันป ภาคการครั้งท่ี 1/2564
ก.พ..64   5. โครงการปฐมนิเทศ นศ.ฝกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
 มี.ค.64  6. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

เมย.- พ.ค.64  7. โครงการสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มิย.64  8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

"  9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2-4
 มิย.64 10. โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาทุกช้ันป ภาคการครั้งท่ี 2/2564
กค.64  11. โครงการพัฒนาภาควิชา (Big  Cleaning  Day) และกีฬาสีเช่ือมสัมพันธ
สค.64  12. โครงการคายจริยธรรม

"  13. งานวิศวฯ ม.อ.วิชาการ
 ก.ย.64  14 . งานเล้ียงตอนรับบัณฑิต (พระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2560)

วศ.2
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
 ก.ย.64 15. โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม (แยกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ 

     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ก.ย.63-เม.ย.64   1. โครงการIHPT การใชเครื่องมือชาง
"   2. โครงการIHPTการใชเครื่องมือวิเคราะห
"   3. โครงการการเขียนบความวิชาการภาษาอังกฤษ
"   4. โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษ
"   5.  โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสมัครงาน

 พ.ย.63   6. โครงการทัวรโรงงาน 
พ.ย.63, พ.ค.64   7. โครงการบัณฑิตศึกษาพบปะบุคลากรภาควิชา

 ธ.ค.63   8. โครงการทําบุญภาค/ปใหมภาควิชา
 ม.ค.64   9. โครงการวันเด็ก

ม.ค-ก.พ. 64 10. โครงการกีฬาสีเช่ือมความสัมพันธ
ม.ค-ก.พ. 64 11. โครงการสัมมนานักศึกช้ันป 3
ม.ค-ก.พ. 64 12. โครงการกีฬาเคมีสัมพันธ

 เม.ย.64 13. โครงการเปดบานวิศวกรรม ตรี โท เอก
 เม.ย.64 14. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นป 4
 พ.ค.64 15. โครงการคายหลอเกียร
 มิ.ย.64 16. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นป 2 และบัณฑิตป 1
 ก.ย.64 17. โครงการตอนรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2563
 ก.ย.64 18. โครงการ Big cleaning day

  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
 ต.ค.63 และ ต.ค.64  1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2 เขาภาควิชาฯ

"  2. โครงการทัศนศึกษาธรณีวิทยารอบบริเวณสงขลา และจังหวัดใกลเคียง
"  3. โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปท่ี 2 -4

ต.ค.-พ.ย.63  4. โครงการฝกอบรมการข้ึนรูปเซรามิค
พ.ย.63  5. การนําเสนอรายงานผลการฝกงานของ น.ศ.

"  6. โครงการทัศนศึกษาเหมืองแรและการแตงแรเชิงกายภาพ
"  7. โครงการทัศนศึกษาการระเบิดในงานวิศวกรรม
"  8. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ธ.ค.63  9. โครงการทัศนศึกษาเหมืองแรในภาคใต
ธ.ค.63  10.  โครงการกิจกรรมปใหม
 ม.ค.64  11. โครงการ Mining Camp

" 12. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ก.พ.-มี.ค.64 13.โครงการทัศนศึกษาโรงแตงแร

" 14. โครงการศึกษาดูงานโรงถลุงแรดีบุก
" 15. โครงการทัศนศึกษาเหมืองแรในนครศรีธรรมราชและบอทรายรัตภูมิ
" 16. โครงการสํารวจงานในวิศวกรรมเหมืองแร
" 17. โครงการศึกษาภาคสนาม บ.ปูนซีเมนตไทย(ทุงสง)จํากัด

วศ.3
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ก.พ.-มี.ค.64 18. โครงการศึกษาโครงสรางธรณีวิทยา และลักษณะธรณีวิทยาบริเวณสงขลาและจังหวัด

     ใกลเคียง
" 19. โครงการทัศนศึกษาแรและหิน จ.สตูล

มี.ค.-เม.ย.64 20. โครงการ IHPT
 เม.ย.64 21. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

พ.ค.- มิ.ย.64 22. ทัศนศึกษาประจําป (field trip)
" 23. โครงการสัมมนาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

 ส.ค.64 24. กิจกรรม ม.อ. วิชาการ
" 25. การนําเสนอรายงานผลการฝกงานของ น.ศ.

ก.ย.64 26. โครงการ Big cleaning
" 27. โครงการจัดเล้ียงบัณฑิต

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 ต.ค.63   1. โครงการพบอาจารยทีปรึกษา ป2-ปสูง ภาคการศึกษาท่ี 1/2563

"   2. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE รอบ 1
ต.ค.-พ.ย.63   9. ติดตามผลโครงการนําโครงงานไปประยุกตใชจริง เชน สมาคม ชุมชน (รายงานความ

     กาวหนาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาท่ี 1/2563) 
ต.ค. 63- ก.พ. 64   3. โครงการ National Software Contest (NSC) 2021
ต.ค. 63 - มี.ค. 64   4. โครงการสนับสนุนยกระดับผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

"   5. โครงการความรวมมือทางวิชาการ MOU, โครงการอบรมสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมช้ันนํา
"  11. โครงการ workshop การจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง 

พ.ศ.2564 (ตรี โท เอก)
"  14. กิจกรรม Inw Programming

ต.ค.-พ.ย.63 และ   7. โครงการ Tech Talk (รุนพ่ี CoE  บรรยายพิเศษ ให นักศึกษา)  
พ.ย. 2563   6. โครงการประชุมชี้แนะการวางแผนการเรียน สําหรับนักศึกษาทุกช้ันป 

(ตนภาคการศึกษาท่ี 2/2563)
"   8. โครงการ IHPT  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563

พ.ย.63 / ก.พ.และ  15. โครงการ PG CoE Seminar (นําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ)
พ.ย.63 / ก.พ.และ  16. โครงการ CoE Music Relax

"  17. โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2563
"  18. ประกาศผลคัดเลือกและสรุปผลโครงการดาวรุงคอมพิวเตอร ประจําป 2564

ม.ค.2564  10. โครงการทําบุญภาควิชาฯ ประจําป 2564
"  12. โครงการ CoE เพ่ือสังคม
"  13. โครงการ Bar Camp

ก.พ.2564  19. โครงการประชุมชี้แนะแนวทางการเรียน น.ศ. สถานะรอพินิจ และช้ันปสูง ภาคการศึกษา
ท่ี 2/2563

 มี.ค.64  20. ติดตามผลโครงการนําโครงงานไปประยุกตใชจริง เชน สมาคม ชุมชน (รายงานความ
กาวหนา PJ ภาคการศึกษาท่ี 2)

 เม.ย. 64  21. โครงการคายเยาวชนคอมพิวเตอร
" 22. โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2563

กิจกรรม/ข้ันตอน
วศ.4



วัน เดือน ป
 เม.ย. 64  24. โครงการจัดสัมมนา AUN Qaทางวิชาการประจําปของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
พ.ค. 64  23. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE รอบ 2
 มิ.ย.64  25. ประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนสําหรับ นศ.ชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป (ตนภาคการศึกษาท่ี 1/2564)
ส.ค. 2564  26. มอ.วิชาการ
ก.ย. 2564 27. โครงการประชุมชี้แนะแนวทางการเรียนสําหรับนักศึกษาสถานะรอพินิจ และช้ันปสูง 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564
กลุมงานพัฒนาวิชาการ

 ต.ค.63 1. โครงการ PSU Engineering Young Ambassador 2019 และ 2020 ประจํา
  ปการศึกษา 2563 และ 2564

31 ต.ค.63 และ พ.ย.      2. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
 ก.ย.64      3. โครงการแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2563

 ธ.ค.63 และ พ.ค.64      4. โครงการคายอมยิ้ม
 ม.ค.64      5. โครงการประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 2563
 ก.พ.64      6. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

"      7. โครงการตลาดนัดงานดานวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2563
"      8. โครงการบรรยายพิเศษยุววิศวกรของสภาวิศวกร ประจําปการศึกษา  2563

 ก.พ./ส.ค.64      9. โครงการเตรียมความพรอม TOEIC และสอบชิงทุนดวยขอสอบจากโปรแกรม 
   Tell Me More  ประจําป 2561

 มี.ค. 64    10 . โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
 พ.ค.64    11. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4

"    12. โครงการคายหลอเกีย(ว) ประจําปการศึกษา 2563
 มิ.ย.64    13. โครงการพบปะอาจารยท่ีปรึกษาชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564
 ส.ค.64    14. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และวิศวกรรมศาสตรพบผูปกครอง 

   ประจําปการศึกษา 2564
"    15. โครงการ ม.อ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564
"    16. โครงการวิศวะรวมสายใย นอมใจรําลึกพระคุณครู ประจําปการศึกษา 2564

 ส.ค.64    17. โครงการนองใหมดงยาง รวมใจบําเพ็ญ ประจําปการศึกษา 2564
"    18. โครงการพิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2564
"    19. โครงการพิธีรับมอบเนคไทค ประจําปการศึกษา 2564
"    20. โครงการพิธีรับมอบเกียรรุน ประจําปการศึกษา 2564

 ก.ย.64    21. โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา2563
 ต.ค.64    22. โครงการเบิกฟาสูเสนทางวิศวกร ประจําปการศึกษา 2564

ศูนยบริการวิชาการทางวิศวกรรม (งานบริการวิชาการ)
ธ.ค. 63 - ก.ย. 64   1. โครงการบริการวิชาการแบบมีสัญญาจาง
ต.ค. 63 -  ก.ย. 64   2. โครงการบริการวิชาการงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมศาสตร
ต.ค. 63 -  ก.ย. 64   3. กิจกรรมการใหบริการวิชาการวิเคราะห/ทดสอบ/ตรวจสอบ/ตรวจซอม
ต.ค. 63 -  ก.ย. 64   4. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบใหเปลาแกชุมชนและสังคม
ต.ค. 63 -  ก.ย. 64   5. โครงการ/กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

วศ.5
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ต.ค. 63 -  ก.ย. 64   6. กิจกรรมอบรม Public Training
ต.ค. 63 -  ก.ย. 64   7. กิจกรรมอบรม  Inhouse Training

  หลักสูตรพิเศษสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธ.ค.63 - ม.ค.64    1. โครงการจัดงานปใหมหลักสูตร
ม.ค. - มิ.ย.64    2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนดวย Flip and 

  Smart Classroom
ม.ค. - ธ.ค.64    3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

"    4. โครงการพัฒนาบุคลากร
"    5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ
"    6. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร

ก.พ. - พ.ค.64    7. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม
เม.ย. - พ.ค.64    8. โครงการสัมมนาหลักสูตร MIT

 มิ.ย.64    9. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
"    10. กิจกรรมไหวครู
"    11. โครงการสานสัมพันธพ่ีนอง MIT

กิจกรรม/ข้ันตอน
วศ.6



วัน เดือน ป
1. การเสนอขอจัดตั้งหนวยงานใหม
                คณะแพทยศาสตร มีการเสนอการจัดตั้งหนวยงานภายในคณะแพทย ตามการ 

ปรับโครงสรางใหมของ มหาวิทยาลัยซึ่งในขณะน้ี อยูในระหวางการนําเสนอโครงสราง
หนวยงานภายในของคณะแพทยศาสตร เพ่ือออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

2. การเสนอขอปรับโครงสรางภายในคณะ
          โครงการจัดตั้งศูนยบริการพิเศษศรีเวชวัฒน (Srivejchavat Premium Center) 
เปนหนวยงานที่ 21 ในโครงสรางภายในสวนงานของคณะแพทยศาสตร (ตามหนังสือท่ี 
มอ. 350(4)/62-00009 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนยบริการ
พิเศษศรีเวชวัฒน) เพ่ือใหเปนศูนยกลางการแพทยท่ีใหบริการดูแล รักษา และใหคําปรึกษา 

มีรายไดท่ีสามารถพึ่งพาตนเองไดบนหลักธรรมมาภิบาล เพ่ิมการเขาถึงบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขแกประชาชนท่ัวไป คํานึงถึงความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน
และบุคลากร ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ

3. การเสนอหลักสูตรใหม
 - หลักสูตร International Fellowship Training in Critical Care Medicine หลักสูตร 1 ป 
   และ 2 ป รับปละ ระดับละ 1-2 อัตรา
 - หลักสูตรการฝกอบรมกุมารแพทยโรคหัวใจเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม นครินทร 
   รับปละ ระดับละ 1 อัตรา ตั้งแตปการฝกอบรม 2563 ดานหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ 
   และหลอดเลือด รวมระหวางสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีและโรงพยาบาล 
   สงขลานครินทร

   เปนตนไป  อยูระหวางเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการอนุมัติ

4. การประชุม/อบรม/สัมมนา
   4.1 งานบริการวิชาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร

 มิถุนายน 2564 1. โครงการประชุมวิชาการ
กรกฎาคมหรือ
สิงหาคม 2564 2. โครงการอบรมดานการพัฒนาการเด็ก

 พ.1

กิจกรรม/ข้ันตอน

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
คณะแพทยศาสตร

 - หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมดานโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 
   หลักสูตร 1 ป  รับปละ ระดับละ 2 อัตรา โดยเริ่มเปดการฝกอบรมตั้งแตปการฝกอบรม 2564 

อยางครบวงจรดวยมาตรฐานระดับสากล บริหารจัดการดวยรูปแบบวิธีการบริหารพิเศษ เพ่ือให



วัน เดือน ป
ภาควิชาจักษุวิทยา

 พฤษภาคม 2564 3. โครงการประชุมวิชาการจักษุแพทยภาคใต
ภาควิชาพยาธิวิทยา

 มิถุนายน 2564 4. ประชุม/อบรมดานหองปฏิบัติการ
ภาควิชารังสีวิทยา

 มกราคม 2564 5. จัดประชุมวิชาการกลุมรังสีแพทย
 มกราคม 2564 6. จัดประชุมวิชาการกลุมนักรังสีเทคนิค
 มกราคม 2564 7. จัดอบรมความปลอดภัยทางรังสีใหกับบุคลากรภายนอกและภายใน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 มิถุนายน 2564 8. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา
 กันยายน 2564 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลระบบหายใจ (Respiratory)"
 พฤษภาคม 2564 10. โครงการอบรมเรื่อง Pain
 สิงหาคม 2564 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider course for Advanced Cardiovascular 

life Support 
 สิงหาคม 2564

 มกราคม 2564 13. ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "International conference of Airway Management 
and Anesthesia"

 มกราคม 2564 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop LMA 
 มกราคม 2564 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Procedural : implementation the standard care"  
 เมษายน 2564 16. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-depolarzing Muscle Relazants and Airway 

Management
 เมษายน 2564 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Optimized sedation : how de we do it?"
 มกราคม 2564

     Arrest Therapeutic Hypothemia"
 มกราคม 2564 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Pracitcal Point in Conscious sedation"
 มกราคม 2564 20. โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการผูปวยท่ีมีปญหาทางเดินหายใจขั้นสูง

     (Advanced Airway Management)
 มกราคม 2564 21. โครงการเพิ่มพูนความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการระงับความรูสึกและโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Ultrasound Intervention for Pain Management"
 มกราคม 2564

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรปองกัน
 มกราคม 2564 23. ประชุมวิชาการฟนฟูความรูเวชปฏิบัติ

 พ.2
กิจกรรม/ข้ันตอน

12. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support"

18. โครงการลงทุนในอาจารย เทคโนโลยีและเครื่องมือราคาแพง ในหัวขอเรื่อง "Post Cardiac 

22. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support



วัน เดือน ป
ภาควิชาสูติศาสตรและเนรีเวชวิทยา

 เมษายน 2564 24. โครงการการดูแลครรภเสี่ยงสูง
 มิถุนายน 2564 25. การประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
 พฤศจิกายน 2563 26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการผาตัดผานกลองทางมะเร็งนรีเวช ในราง

อาจารยใหญ ป 2564
 มีนาคม 2564 27. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการผาตัดผานกลองสองโพรงมดลูก 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 มกราคม 2564 28. โครงการจัดประชุมวิชาการประจําป

ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส
 กุมภาพันธ 2564 29. โครงการประชุมวิชาการออรโธปดิกสและเวชศาสตรฟนฟู 
 กุมภาพันธ 2564 30. โครงการประชุมวิชาการดานเวชศาสตรฟนฟู
 กุมภาพันธ 2564 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายอุปกรณเสริมในผูปวยกระดูกสันหลังคด

ภาควิชาอายุรศาสตร
 กุมภาพันธ 2564 32. ประชุมวิชาการทางอายุรศาสตร ครั้งท่ี 26 ประจําป 2564
 มีนาคม 2564 33.  โครงการการใชเครื่องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและปากกาฉีดอินซูลิน

อยางถูกตอง
ภาควิชากายภาพบําบัด

 กรกฎาคม 2564 34. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Screening and Update intervention for Children 
with Disability ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน

 มีนาคม 2564 35. โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐาน
 มีนาคม 2564 36. โครงการอบรม Regional ER Form ประจําป
 ตค. ธค. 63 กพ. 37. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผูบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล (PHTLS) ประจําป
เมย. มิย. 64

ภาควิชาชีวเวชศาสตร
 กรกฎาคม 2564 38. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร
 มกราคม 2564 39. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การทดสอบความเปนพิษของสารตอเซลลโดยวิธี 

MTT assay" ภาควิชาโภชนาการ
 มิถุนายน 2564 40. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานโภชนาการ ประจําป 2564

ฝายบริการพยาบาล
 พฤษภาคม 2564 41. โครงการประชุมวิชาการการพยาบาลศัลยศาสตร
 มิถุนายน 2564 42. โครงการอบรมการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ
 กรกฎาคม 2564 43. โครงการอบรมอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยสําหรับพยาบาล
 มิถุนายน 2564 44. โครงการอบรมการอานคล่ืนไฟฟาหัวใจ
 มิถุนายน 2564 45. โครงการประชุมวิชาการพยาบาลรวมกับคณะพยาบาลศาสตร
 มิถุนายน 2564 46. โครงการประชุมวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน

 พ.3
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
 มีนาคม 2564 47. โครงการประชุมวิชาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง
 มีนาคม 2564 48. โครงการประชุมวิชาการพยาบาล APN
 พฤษภาคม 2564 49. โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ตลอดป 50. โครงการบริการวิชาการตรวจผูปวยคลินิกพิเศษ (Premium Clinic)

   4.2 กิจกรรมพิเศษ
แผนพัฒนาบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร  
งานการเจาหนาที่
งานพัฒนาบุคลากรฝายบริหารและสายสนับสนุน
แผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2563 - 2565 (งานการเจาหนาท่ี)
SO1  พัฒนาคณะแพทยศาสตรไปสูการเปนคณะแพทยศาสตรชั้นนําท่ีไดรับการยกยอง
        ในระดับนานาชาติ (Internationalalization) 
         1. Academic Writing 3 รุน
         2. RAPID Inter
         3. MOU ระหวางมหาวิทยาลัยตางประเทศ
SO2   นําองคความรูดานการเรียนการสอน การวิจัย บริการรักษาพยาบาล มาปรับใชในสภาพ
        ความตองการและปญหา
          ท่ีแทจริงของสังคมและชุมชน (Societal Responsibility)
          1. การพัฒนาโจทยวิจัยท่ีตอบสนองสังคมและชุมชน
          2. การออกหนวยของสหสาขาวิชาชีพ
          3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยความเปนเลิศ
SO3  เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการ  ทรัพยากรอยางคุมคา ทันตอการเปล่ียนแปลง  
         (Efficiency/Effectiveness and resources  Allocation)
         1. 5ส และ Visual Control
         2. Kaizen และ การเขารวมประกวด Thailand Kaizen Award
         3. Lean (พ้ืนฐานและ advance) รวม 6 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน)
         4. KM
SO4  เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย และสงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความ
        รวมมือรวมกันอยางเต็มศักยภาพ (Networking and Collaboration)  
         1. การบริหารคนเกงและคนท่ีแตกตาง
         2. จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานท่ีดี
         3. เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
         4. เทคนิคการสอนงานและการเปนพ่ีเล้ียง

 พ.4
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
SO5  ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการรักษา
       พยาบาลสูความเปนเลิศในระดับสากล (Excellence/standard and quality 

  management)
        1. TQA Criteria
        2. TQA Assesor
        3. SPA and Self Assessment Report (HA 501)
        4. การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก (HA 451)
SO6 สรางความยั่งยืนทางการเงิน โดยเพ่ิมชองทางในการแสวงหารายไดและกํากับดูแลวินัย
      ทางการเงิน  (Financial Sustainability)
        1. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการพัสดุ
        2. การบริหารการเงินสําหรับบุคลากรใหมและผูใกลเกษียณ
        3. การปรับโครงสราง Logistics ระบบวัสดุ

      (Smart&innovation Faculty)
        1. Design Thinking ข้ันกาวหนา 10 รุน
        2. Innovation Camp
        3. Build Innovation into your Process (การสรางนวัตกรรมในกระบวนการ)
        4. การออกแบบ infographic
        5. การออกแบบสื่อการสอนในศตวรรษท่ี 21
SO8  สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 (Environmental concern, healthy and happy faculty)
         1. ปฐมนิเทศ พนักงานใหม พชท. พจบ.
         2. สัมมนาหัวหนางาน/หัวหนาหนวย
         3. โครงการ Green & Clean Faculty
         4. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ (One mile walk test)
         5. อบรมบรรเทาสาธารณภัยและฝกซอมการระงัยอัคคีภัย ความปลอดภัย
แผนสวัสดิการของคณะแพทยศาสตร

ตลอดป 1. โครงการประเมินสุขภาวะสุขภาพบุคลากร
24 กย.63 - 24 เมย.64 2. โครงการ 1,000,000 กิโลเมตร MED-PSU Virtual Run
มีค.- เมย.64 3. โครงการตรวจวัดสมรรถภาพบุคลากร (one mile wolk test)
กย.64 4. โครงการจัดงานวันว่ิงมหิดล ประจําป 2564
ตค.63 - เมย.64 5. งานกีฬาสีและแพทยศาสตรสัมพันธ
ตลอดป 6. โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร
ตลอดป 7. ชมรมคณะแพทยศาสตร
ตลอดป 8. โครงการประกันอุบัติเหตุ

 พ.5
กิจกรรม/ข้ันตอน

SO7 เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรไปสูการเปนองคกรดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 



วัน เดือน ป
ตลอดป 9. โครงการประกันชีวิตหมู
ตลอดป 10. โครงการเตรียมตัวกอนเกษียณ
ตลอดป 11. โครงการรถรับ-สงบุคลากร
ตลอดป 12. โครงการบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการดานตางๆ 

รายการเตรียมรับการเยี่ยม Surveillance AHA เดือนสิงหาคม 2564
การทบทวนรายงาน SAR 
 - Hospital Profile
 - Part I-IV
 - CLT Profile, CQS
 - Service profile
คุณภาพทีมนําทางคลินิก
 - ติดตามความกาวหนาเรื่อง DSC
ระบบงาน
 ระบบความเสี่ยง
   + Risk register ตามมาตรฐานสําคัญจําเปน
   + 2P safefy
ระบบ ENV
 - บําบัดน้ําเสีย
 - การจัดการขยะ
 - เครื่องมือ
   + การ calibrate
   + การทําบัญชีเครื่องมือ
   + การพัฒนาบุคลากรใหไดรับใบประกาศในการสอบเทียบเครื่องมือ
   + Device associate infection (SSI , VAP, CAUTI, CLABSI, MDROs)
   + การใชอุปกรณ reused
เวชระเบียน
 - Inform consent
ระบบยา
 1. บทบาทของกรรมการ PTC
    - การประชุมอยางสมํ่าเสมอ
    - การทบทวน ME-ADR + ออกแบบนโยบาย

 พ.6
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
2. มาตรฐาน 13 ขอ
     - การพัฒนาบทบาท Clinical Pharmacist
     - การจัดการ one day close
     - ระบบการสํารองยา < 20 item / zero for stock
     - ระบบ Logistics
X-ray
     - การจัดการ contrast media
แผนอบรมใหความรูบุคลากรตามแนวทาง HA
Basic HA

 1 วัน 2 ครั้ง / ป 1. Concept คุณภาพ/เครื่องมือพ้ืนฐาน + Trigger tool/RCA
 1 วัน 2 ครั้ง / ป 2. ทบทวน 12 กิจกรรม
 2 วัน 3 ครั้ง / ป 3. NTS
1 ครั้ง / ป 4. การเขียน Service Profile (หนวยงาน)
1 ครั้ง / ป 5. การทํา CLT Profile+CQS
2 ครั้ง / ป 6. การใชงานโปรแกรมรายงานอุบัติการณ (บาย)
1 ครั้ง / ป 7. Deploy PSU 2P safety goal 2021

HA for Facilitator
1 วัน / ครั้ง 8. โครงการ Enhance PSU Facilitatior
 1 ตค. 9. พ้ืนท่ีสูติ / เด็ก
 2 ตค. 10. พ้ืนท่ี ตา / ENT / ออรโธฯ
 4 มีค. 11. พ้ืนท่ีจิตเวช / เวชศาสตรครอบครัว / รังสี
 5 มีค. 12. ระบบงาน : Lab

กิจกรรม Internal Survey : สุมตามโรคหลัก
 14 พค. 13. Internal OPD
 17 พค. 14. Internal IPD
 25 พค. 15. Internal ระบบงาน

JCI
 13-14 มค. ,3-4 กพ. 16. เรียนรูเกณฑมาตรฐาน JCI

เยี่ยมประเมินภายใน/ภายนอก AHA (เดือนสิงหาคม 2564)

  4.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร 
 ต.ค.-ธ.ค.63 1 โครงการจัดอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําหนวยงาน
 ตลอดป

   การทํางาน
2. โครงการการประเมินความเสี่ยง การระบุสิ่งคุกคาม และการควบคุมความเสี่ยงจากกระบวน

 พ.7
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
 ตลอดป 3. โครงการการตรวจสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก แสง เสียง ความรอน และสารเคมี 

   ใหครบความเสี่ยงท่ีสําคัญ
 ตลอดป 4. โครงการการจัดทําระบบการจัดการสารเคมีและของเสียเคมี คณะแพทยศาสตร
 ตลอดป 5. โครงการจัดอบรมดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม
 ตลอดป 6. โครงการการตรวจภูมิคุมกัน และใหวัคซีนปองกันโรคกอนเขาทํางานทุกความเสี่ยงสําคัญ 

     เชน ฝายการพยาบาล ภาควิชาพยาธิ เปนตน
 เมย.-กย.64

    ทางอาชีวเวชศาสตรตามระยะท่ีกําหนด
 เม.ย- พย.64 8. โครงการการดําเนินการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญประจําป
 ตลอดป

    รับการประเมินหรือบุคลากรท่ีตองหยุดงานมากกวา 5 วันทําการ
10. โครงการสรางภูมิคุมกันใหนักศึกษาคณะแพทยศาสตร

 ตลอดป 11. โครงการบริการศูนยออกกําลังกายบุคลากร (Staff fitness center)
 ตลอดป 13. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป คณะแพทยศาสตร
 ตลอดป 14. โครงการการประเมินสมรรถภาพทางกายในบุคลากร (one mile walk test)

5. กิจกรรมดําเนินการอื่น ๆ
วันพุธสัปดาหท่ี 2     (1) โครงการเวทีสุขภาพ
ของเดือน,
วันพฤหัสบดีสัปดาหท่ี 3 

ของเดือน
วันศุกรสัปดาหท่ี 4 
ของเดือน
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา     (2) โครงการจิตอาสาโดยใขดนตรีบําบัด
16.00 - 18.00 น. 

9. โครงการการประเมินความพรอมในการกลับมาทํางาน (return to work) ในบุคลากรท่ีตองการ

7. โครงการการตรวจรางกายตามความเสี่ยงในหนวยงานที่มีความเสี่ยงระดับสูง ไดรับการตรวจ

 พ.8
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ม.ค.-ก.พ.64 การประชุม/อบรม/สัมมนา
ม.ค.-มี.ค.64 - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (2 เดือน)
มี.ค.64 - โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดท่ีสําคัญทางสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ  
8-9 มี.ค.64 - โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรดานการดูแลสุขภาพในกลุมวัยตางๆ

มิ.ย.64  - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง Trauma Care: Challenge in the 21st

   century 
- โครงการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นนานาชาติ : International Training Program 
  on Health Promotion and Health Care Management for Preschool Children

กิจกรรมการดําเนินงานอื่นๆ ที่ตองการเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานอื่นทราบ 
(บุคคลภายนอกสามารถเขารวมได)

7 ต.ค.63 - วันสถาปณาคณะพยาบาลศาสตร มหกรรมวิชาการ และ Open house
ต.ค.63-ก.ย.64 - โครงการสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต (จันทร อังคาร พุธ 17.00-19.00น.)
21 ต.ค.63 - วันพยาบาลแหงชาติ
ต.ค.63-ก.ย.64 - สมาธิเพ่ือสุขภาพ (ทุกวันศุกรของสัปดาห)
ม.ค.-เม.ย.64 - การสงเสริมความรักความเขาใจของทุกชวงวัยเพ่ือครอบครัวไทยคุณภาพ
ม.ค.-ก.พ.64 - โครงการ "เรื่องราวของคน 3 วัย ในการสรางเสริมสุขภาพ"
มี.ค.-เม.ย.64 - โครงการสรางความเขมแข็งดานจิตใจของชุมชนเพ่ือการดูแลตอเน่ือง
เม.ย.-ก.ค.64 - การสรางแกนนําสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในชุมชน
พ.ค.-มิ.ย.64 - โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตวิญญาณดวยการสรางเสริมเปาหมายชีวิตของบุคลการ

  และผูรับบริการทุกกลุมวัย
ส.ค. 64 - กิจกรรม มอ. วิชาการ 
ก.ย. 64 - โครงการวันมหิดลและวันประโยชนเพ่ือนมนุษย 

กิจกรรม/ข้ันตอน
คณะพยาบาลศาสตร 

พย.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
การประชุม/อบรม/สัมมนา

มิ.ย. 64  - โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งท่ี 13 
   ประจําป 2564

ก.พ. 64  - โครงการอบรมความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตร 23 - 24)

กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ
มี.ค. 64  - โครงการ FMS job Fair
มี.ค. 64  - โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ
เม.ย. 64  - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ส.ค. 64  - โครงการวิทยาการฯ สานใจ
ส.ค. 64  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ส.ค. 64  - โครงการไหวครู

คณะวิทยาการจัดการ

วจก.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
วิชาเอกพืชศาสตร

เม.ย. 2564 (1) - โครงการฝกอบรมการเตรียมความพรอมการฝกภาคสนาม นักศึกษาชั้นปท่ี 3
ส.ค. 2564 (1) - โครงการการประชุมทางวิชาการพืชศาสตร ครั้งท่ี 7
ธ.ค. 2564 (1) - โครงการฝกอบรมการเตรียมความพรอมกอนฝกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปท่ี 4

วิชาเอกพัฒนาการเกษตร
มี.ค. 2564 (1) - โครงการฝกอบรมการเตรียมความพรอมการฝกภาคสนาม นักศึกษาชั้นปท่ี 3

ก.พ. - มี.ค. 2564 (1) - โครงการฝกอบรมสงเสริมการใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแกนักศึกษา 
ธ.ค. 2563 (1) - โครงการฝกอบรมการเตรียมความพรอมกอนฝกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปท่ี 4

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวและการจัดการ
เม.ย. 2564 (1) - สัมมนาภาควิชา
มิ.ย. 2564 (1) - ประชุมวิชาการสัตวบาล สัตวศาสตรแหงชาติ  จ.นครราชสีมา

สาขาวิชาวาริชศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ก.ย. 2563 - ก.พ. 2564 (1) - โครงการบานวาริชศาสตร ชั้นป 1

พ.ย. 2563 (1) - โครงการ “พ่ีเลาใหฟง... เรื่องฝกงาน”
ต.ค. - ธ.ค. 2563 (1) - โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวาริชศาสตรฯ:

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษ
ธ.ค. 2563 (1) - โครงการจัดงานปใหมสาขาวิชา
ม.ค. 2564 (1) - โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวาริชศาสตรฯ:

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 
มี.ค. 2564 (1) - ยืนยันจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565-2566 
มี.ค 2564 (1) - โครงการปจฉิมนิเทศ 1 - เสวนา
พ.ค. 2564 (1) - โครงการปจฉิมนิเทศ 2 - ทัศนศึกษา
พ.ค. 2564 (1) - โครงการพบปะ ป 3 (เตรียมพรอมกอนฝกงาน สัมมนา ปญหาพิเศษ สหกิจ) 

เม.ย. - ส.ค 2564 (1) - โครงการการฝกงานและทักษะพ้ืนฐานทางวาริชศาสตร
ม.ค. 2564 (1) - โครงการเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการวาริชศาสตร 

เม.ย. - ก.ค 2564 (1) - โครงการ JOURNAL CLUB  สําหรับบัณฑิตศึกษา

ทธ.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ



วัน เดือน ป
ก.ค. 2564 (1) - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ปริญญาตรี โท และเอก) 
ก.ค. 2564 (1) - โครงการเตรียมความพรอมสําหรับงานเกษตรภาคใต (ราน Sea Food) SMEs
ส.ค. 2564 (1) - โครงการถอดบทเรียนงานเกษตร
ส.ค. 2564 (1) - โครงการนิทรรศการงานเกษตร
ก.ย. 2564 (1) - โครงการรับขวัญบัณฑิต

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้า กิจการ ศุภมาตย
ม.ค. - ธ.ค. 2564 (3) - บริการตรวจวิเคราะหสุขภาพสัตวน้ํา ตัวอยางน้ําและดิน และวิเคราะหผลิตภัณฑ

ท่ีใชในอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาตรี)
ต.ค. - พ.ย. 2563 (1) - โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 (1) - โครงการพบปะนักศึกษาใหม

งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
มี.ค. 2564 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin 
เม.ย. 2564 (1) - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดวยการใชโปรแกรม Microsoft Word

ในหัวขอ "เทคนิคการใช Microsoft Word เพ่ือจัดวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ"
มิ.ย. 2564 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin 
ก.ย. 2563 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin 
ต.ค. 2563 (2) - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดวยการใชโปรแกรม Microsoft Word

ในหัวขอ "เทคนิคการใช Microsoft Word  เพ่ือจัดวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ"
ธ.ค. 2563 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin 
ธ.ค. 2563 (1) - โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกและตรวจสอบความซํ้าซอน 

(Similarity Index) วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานตีพิมพของนักศึกษา
ดวยโปรแกรม Turnitin

ธ.ค. 2563 (1) - โครงการสัปดาหบัณฑิตศึกษา
ธ.ค. 2563 (1) - โครงการอบรมการใชโปรแกรม Endnote เพ่ือจัดการเอกสารอางอิงใหมีประสิทธิภาพ

งานกิจการนักศึกษา
13 ก.พ. 2564 - โครงการเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาอยางครบวงจร

เพ่ือเปนผูประกอบการ

ทธ.2
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ

ม.ค. - ธ.ค. 2564 (1) - โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เม.ย. - พ.ค. 2564 (1) - โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กลุมงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม
ศูนยบริการวิชาการทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (1) - เสวนาดานงานวิจัยสําหรับบุคลากรภายในคณะฯ โดยจัดทุก 2 เดือน
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (1) - กิจกรรมขยายผลการดูงาน
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (1) - โครงการพัฒนาเกษตรกร
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (1) - โครงการถายทอดเทคโนโลยี
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (1) - โครงการผลิตผัก

ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
เม.ย. 2564 (1) - อบรมการเล้ียงแพะ

ศูนยวิจัยพืชยืนตนและไมผลเมืองรอน
พ.ย. 2563 (1) - อบรมการบริหารจัดการเพ่ือใหทุเรียนออกดอกนอกฤดูกาล
ธ.ค. 2563 (1) - อบรมการอนุรักษพันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบานและวิธีการในการจัดเก็บขอมูล

ม.ค. - ก.พ. 2564 (1) - อบรมการทําตลาดทุเรียนออนไลน

หมายเหตุ
(1) ไมสามารถระบุวันท่ีแนนอนได
(2) จัดกิจกรรมกลางเดือนสิงหาคม 2564 จํานวน 10 วัน 9 คืน และไมสามารถระบุวันท่ีแนนอนได
(3) ใหบริการทุกวันในเวลาราชการ
ท่ีมาขอมูล : จากสาขาวิชา/หนวยงาน ณ วันท่ี 28 กันยายน 2563

ทธ.3
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
กิจกรรมการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงาน
อื่นรับทราบ
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

มี.ค. 2564 (1) - ยืนยันจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565-2566 

วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช
ต.ค. 2563 (1) - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเขาวิชาเอก (นักศึกษาชั้นปท่ี 2)

ม.ค. - ก.พ. 2564 (1) - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4
ก.พ. 2564 - มี.ค. 2564 (1) - การถายทอดความรูและประสบการณจากรุนพ่ีสูรุนนอง
เม.ย. - พ.ค. 2564 (1) - โครงการอบรมวิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช
ม.ค. - ธ.ค. 2564 (1) - โครงการเพิ่มทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษแกนักศึกษา
ม.ค. - ธ.ค. 2564 (1) - โครงการเพิ่มศักยภาพและสรางความแข็งแกรงของหลักสูตรปริญญาโท
ม.ค. - ธ.ค. 2564 (3) - ใหบริการวิชาการทางดานศัตรูพืช ครอบคลุมท้ังทางดานโรคพืช แมลงศัตรูพืช 

และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของโดยการใหคําปรึกษา แกปญหา วินิจฉัย วิเคราะห 
ในเรื่องดังกลาวแกเกษตรกร ผูสนใจท่ัวไป หนวยงานราชการ และเอกชน

วิชาเอกปฐพีศาสตร
มิ.ย. 2564 (1) - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท
ก.ย. 2564 (1) - โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ต.ค. 63 - ธ.ค. 2564 (1) - โครงการเพิ่มทักษะวิชาตางๆ เพ่ือการดูงานนอกสถานท่ี 
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 2564 (3) - ใหบริการวิชาการวิเคราะหดินและพืช ใหคําปรึกษาคําแนะนําการใชปุยและ

การแปลผลการวิเคราะหดิน

วิชาเอกพืชศาสตร
ม.ค. - ธ.ค. 2564 (1) - โครงการใหบุคลากรเดินทางไปรวมการประชุม อบรม และเสนอผลงานท้ังในและ

   ตางประเทศ 
ธ.ค. 2564 (1) - โครงการจัดงานปใหมวิชาเอก 
ส.ค. 2564 (1) - โครงการฝกการทํางานของนักศึกษาเพ่ือกิจกรรมงานเกษตรภาคใต 
ส.ค. 2564 (1) - โครงการชี้แจงแผนการศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตร สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา

พืชศาสตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม
ส.ค. 2564 (1) - โครงการพบปะนักศึกษาเขาใหมปริญญาโท-ปริญญาเอก และนักศึกษารุนพ่ี
ส.ค. 2564 (1) - โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก
ส.ค. 2564 (1) - โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทธ.4
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ส.ค. 2564 (1) - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

ม.ค. - ธ.ค. 2564 (1) - โครงการเพิ่มทักษะวิชาตางๆ เพ่ือการดูงานนอกสถานท่ี 
ก.พ. - พ.ค. 2564 (1) - โครงการฝกงานนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร ชั้นปท่ี 2 (ฝกงานพืชศาสตร 1) 

รหัสวิชา 510-290  (100 ชั่วโมง)
ก.ย. 2564 (1) - โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม
ก.ย. 2564 (1) - โครงการประเมินความสําเร็จการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรเกษตรศาสตร

สาขาวิชาพืชศาสตร

วิชาเอกพัฒนาการเกษตร
ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 (1) - โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาตอการดํารงชีวิตประจําวัน นักศึกษา

ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
ต.ค. 2564 (1) - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเขาวิชาเอก นักศึกษาชั้นปท่ี 2
เม.ย. 2564 (1) - กิจกรรมลาครู
เม.ย. 2564 (1) - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
พ.ค. 2564 (1) - โครงการศึกษาดูงานวิชาเอกพัฒนาการเกษตร ท้ังในและตางประเทศ
มิ.ย. 2564 (1) - โครงการเปดโลกทัศนทางพัฒนาการเกษตร นักศึกษาชั้นปท่ี 2 
ก.ย. 2564 (1) - โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน
ต.ค. - พ.ย. 2563 (1) - โครงการสัมมนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2563

พ.ค. 2564 (1) - นําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธนักศึกษา
ส.ค. 2564 (1) - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวและการจัดการ
ต.ค. 2563 (1) - โครงการสถานการประกอบการพบนักศึกษา
พ.ย. 2563 (1) - โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา
พ.ย. 2563 (1) - กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ
ธ.ค. 2564 (1) - กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล
ธ.ค. 2564 (1) - โครงการจัดงานทําบุญสาขาวิชาฯ
มิ.ย. 2565 (1) - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ส.ค. 2564 (1) - โครงการจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต ภาควิชาสัตวศาสตร 

กิจกรรม/ข้ันตอน
ทธ.5



วัน เดือน ป
สาขาวิชาวาริชศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

7 ต.ค. 2563 - โครงการบรรยายพิเศษหัวขอเรื่อง “New Normal กับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในอนาคต”
11-12 ม.ค. 2564  - The 1st International Conference on Sustainable Agriculture and 

  Aquaculture   11-12 January 2021

งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาตรี)
ก.ย. - ต.ค. 2563 (1) - สอบรอบ 1 Tell Me More : Placement Test
ก.ย. - ต.ค. 2563 (1) - สอบรอบ 1 PSU ENGLISH TEST 
ต.ค. - 2563 (1) - เลือกสาขาวิชาเอก
15 พ.ย. 2563 - ปดภาคการศึกษาท่ี 1/2563

ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (1) - ทดสอบวัดความรูคอมพิวเตอรออนไลน
 ม.ค. 64 - ก.พ. 64 (1) TCAS รอบ 1 Portfolio (รูปแบบท่ี 1)

 - โครงการรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี
 - โครงการสงเสริมคุณธรรมฯ
 - โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ
 - โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   ท่ีมีผลงาน "สิ่งประดิษฐสมองกล"
 - โครงการคณะรับเอง (รักเกษตร/ยุวเกษตรกร)

30 พ.ย. 2563 - เม.ย. 2564 - ปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการ/หนวยงาน
30 พ.ย. 2563 เปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563

23-31 มกราคม 2563 สอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2563
ก.พ. - พ.ค. 2564 (1) TCAS รอบ 2 Quota  

 - โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (โควตาภูมิภาค)
 - โครงการรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ
 - โครงการ สอวน.
 - โครงการ วมว.
 - โครงการความรวมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา
 - โครงการความสามารถดานกีฬา (ดําเนินการโดยศูนยกีฬาและสุขภาพ)
 - โครงการคณะรับเอง

ธ.ค. 2563- ม.ค. 2564 - สอบรอบ 2 Tell Me More : Progress Test
ธ.ค. 2563- ม.ค. 2564 - สอบรอบ 2 PSU ENGLISH TEST 

ก.พ. 2564 (1) - สอบรอบ 3 Tell Me More : Progress Test / PSU ENGLISH TEST 
มี.ค. 2564 (1) - สอบรอบ 4 Tell Me More : Progress Test / PSU ENGLISH TEST 

ทธ.6
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
20 - 31 มี.ค. 2564 - สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2563

1 เม.ย. 2564 - ปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563
7 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2564 TCAS  รอบ 3 Admission (รูปแบบท่ี 3 และ รูปแบบท่ี 4)    

 - โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/
   หรือวิชาสามัญ 9 วิชา
 - Admissions

3-15 มิ.ย. 2564 รอบ 4 (รูปแบบท่ี 5) Direct Admission  
 - รอบพิเศษ รับตรงอิสระ

มิ.ย. 2564 (1) - นักศึกษาสหกิจศึกษาปการศึกษา 2564 ยื่นใบสมัคร
มิถุนายน 2564 (1) - เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2564

งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
ต.ค. 2563 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin ครั้งท่ี 1
ธ.ค. 2563 (1) - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดวยการใชโปรแกรม Microsoft Word

ในหัวขอ "เทคนิคการใช Microsoft Word เพ่ือจัดวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ" ครั้งท่ี 1
มี.ค. 2564 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin ครั้งท่ี 2
มิ.ย. 2564 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin ครั้งท่ี 3
ส.ค. 2564 (1) - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดวยการใชโปรแกรม Microsoft Word

ในหัวขอ "เทคนิคการใช Microsoft Word  เพ่ือจัดวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ" ครั้งท่ี 2
ต.ค. 2564 (1) - อบรมการใชโปรแกรม Turnitin ครั้งท่ี 4
พ.ย. 2564 (1) - โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกและตรวจสอบความซํ้าซอน 

(Similarity Index) วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานตีพิมพของนักศึกษา
ดวยโปรแกรม Turnitin

ธ.ค. 2564 (1) - โครงการสัปดาหบัณฑิตศึกษา
ธ.ค. 2564 (1) - โครงการอบรมการใชโปรแกรม Endnote เพ่ือจัดการเอกสารอางอิงใหมีประสิทธิภาพ

งานกิจการนักศึกษา
 10 ต.ค. 2563 - สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตอน ดํานา
5-11 ต.ค. 2563 - เตรียมความพรอมสูการทํางาน (การเขียนประวัติสวนตัว)#1 ออนไลน
 17 ต.ค. 2563 - เตรียมความพรอมสูการทํางาน (การสัมภาษณงานและบุคลิกภาพ)
 18 ต.ค. 2563 - โครงการยุวน้ีพ่ีใหนอง (นํารอง)

 9 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 - แตงกายดี เชิดชูเกียรติทรัพยากร
29 ต.ค. 63 - พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะฯ

ทธ.7
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
31 ต.ค. 63 - ลอยกระทง

 12-14 พ.ย. 63 - สัมมนาสโมสรนักศึกษา ครั้งท่ี 1 
26 พ.ย. 63 - กิจกรรมไหวครูคณะ
29 พ.ย. 63 - ประชุมผูปกครอง 

 พ.ย. 2563 (1) - ปจฉิมนิเทศลาครู 
 19 ธ.ค. 2563 - ตักบาตรนองใหม
 19 ธ.ค. 2563 - ปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม (รอบ 2) 
 20 ธ.ค. 2563 - ทรัพยาบําเพ็ญ
 20 ธ.ค. 2563 - อบรมสงเสริมความเปนพลเมืองโลก (กฎหมาย) 
 20 ธ.ค. 2563 - Walk Rally สาขาวิชา
 20 ธ.ค. 2563 - งานเล้ียงรับขวัญมะลิ (aggie night)
 9 ม.ค. 2564 - วันเด็กแหงชาติ
 9 ม.ค. 2564 - เตรียมความพรอมสูการทํางาน (การเขียนประวัติสวนตัว)#2
 10 ม.ค. 2564 - ศึกษาดูงานสถานีวิจัย/พ้ืนท่ีตนแบบ 
 ม.ค. 2564 (1) - รับนองสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (วิชาเอกพืชศาสตร)
 ม.ค. 2564 (1) - รับนองสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (วิชาเอกพัฒนาการเกษตร)
 ม.ค. 2564 (1) - รับนองสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (วิชาเอกปฐพีศาสตร)
 ม.ค. 2564 (1) - รับนองสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช)
 ม.ค. 2564 (1) - รับนองสาขาวิชานวัตกรรมการการผลิตสัตวและการจัดการ
 ม.ค. 2564 (1) - รับนองสาขาวิชาวาริชศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
 ม.ค. 2564 (1) - อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
5-7 ก.พ. 2564 - คายทรัพยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 23
 ก.พ. 2564 (1) - บริจาคโลหิตครั้งท่ี 20
 ก.พ. 2564 (1) - สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตอน เกี่ยวขาว
 13 ก.พ. 2564 - โครงการอบรมทักษะการพัฒนาการเปนผูประกอบการ 

20-21 ก.พ. 2564 - กีฬามะลิเกมส
 3 มี.ค. 2564 - เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
6-7 มี.ค. 2564 - โครงการประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง (สโมสรนักศึกษา)
 10 มี.ค. 2564 - สงมอบงานสโมสรนักศึกษา

 11-14 มี.ค. 2564 - สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 1 (ทําแผนกิจกรรม)
เม.ย. 2564 (1) - คายผูนํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งท่ี 18
มิ.ย. 2564 (1) - ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563
มิ.ย. 2564 (1) - ปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563

ทธ.8
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
มิ.ย. 2564 (1) - รับนองประชุมเชียร 
มิ.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงรับขวัญมะลิ 
มิ.ย. 2564 (1) - กิจกรรมไหวครูคณะฯ/มหาวิทยาลัย
ก.ค. 2564 (1) - ตักบาตรนองใหม
ก.ค. 2564 (1) - กีฬานองใหม
ส.ค. 2564 (1) - งานเกษตรภาคใต ครั้งท่ี 28
ส.ค. 2564 (1) - นองใหมบําเพ็ญ
ก.ย. 2564 (1) - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวและการจัดการ 
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

(วิชาเอกพัฒนาการเกษตร)
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

(วิชาเอกปฐพีศาสตร)
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

(วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช)
ก.ย. 2564 (1) - งานเล้ียงแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการเกษตรและการจัดการ

(วิชาเอกพืชศาสตร)
ก.ย. 2564 (1) - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน "วันประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง"
ก.ย. 2564 (1) - บริจาคโลหิตครั้งท่ี 21

งานประกันคุณภาพ
ก.พ. 2564 (1) - โครงการ Big Cleanning Day

ม.ค. - มี.ค. 2564 (1) - โครงการสงเสริมกิจกรรม 5ส
พ.ค. 2564 (1) - โครงการนําเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

ก.ค. - ก.ย. 2564 (1) - การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามเกณฑ CUPT QA

มิ.ย. - ก.ค. 2564 (1) - การประเมินคุณภาพภายในระดับระดับคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามเกณฑ EdPEx

กิจกรรม/ข้ันตอน
ทธ.9



วัน เดือน ป
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ

ม.ค. - ธ.ค. 2564 (3) - บริการงานพิมพเอกสาร, พิมพสี, สแกนภาพ และเชาโสตทัศนูปกรณ เชน LCD
Projector, Notebook, PC, VDO Presentation และหองปฏิบัติการ
ไมโครคอมพิวเตอร

ม.ค. - ธ.ค. 2564 (1) - การแลกเปล่ียนเรียนรู ดวยการไลฟสด ผานชองทาง Facebook Live ในเพจ
องคความรูเกษตรคณะทรัพย ม.อ.

กลุมงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม
สํานักงานบริหารกลุมงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (3) - รับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ
มิ.ย. - ก.ค 2563 (1) - รับขอเสนอโครงการวิจัยมุงเปา ปงบประมาณ 2564 (วช.)
พ.ค. - ก.ค 2563 (1) - รับขอเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม (สกว.)
พ.ค. - ก.ค 2563 (1) - รับขอเสนอโครงการทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม (สกว.)

- รับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ไดแก
   ประเภททุนวิจัย ดังนี้

ต.ค. 2563 - พ.ย. 2564 (1) - ประเภทท่ัวไปและสิ่งประดิษฐ
ต.ค. 2563 - พ.ย. 2564 (1) - ประเภทพัฒนานักวิจัย
ต.ค. 2563 - พ.ย. 2564 (1) - ประเภททุนความรวมมือกับตางประเทศ
ต.ค. 2563 - พ.ย. 2564 (1) - ประเภททุนโครงงานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีดานอุตสาหกรรม/ดานชุมชน (

   PSU-CIRPUS)
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (3) - ประเภททุนวิจัยสถาบัน

   ประเภทสนับสนุนนักวิจัย ดังนี้
 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (3) - ประเภททุนเครือขายวิจัย
 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (3) - ประเภทเงินทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม
15 มิ.ย. 2563 - 30 มี.ค. 2564 (1) - ประเภทเงินทุนสงเสริมศักยภาพการทําวิจัยของนักวิจัยรุนกลาง (สกว.)
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (3) - ประเภททุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - โครงการ "คลินิกการเกษตร" 
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - โครงการจัดรายการวิทยุรายการ สาระความรูทางการเกษตร
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - โครงการการจัดนิทรรศการทางการเกษตร
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - บริการงานพิมพภาพสี สแกนภาพ เคลือบพลาสติก

ส.ค. 2564 (2) - โครงการ "งานเกษตรภาคใต"

ทธ.10
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

ส.ค. 2564 (2) - นิทรรศการงานเกษตรภาคใต

ศูนยวิจัยพืชยืนตนและไมผลเมืองรอน
ส.ค. 2564 (2) - นิทรรศการงานเกษตรภาคใต

ศูนยวิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ส.ค. 2564 (2) - นิทรรศการงานเกษตรภาคใต

ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคใต
ส.ค. 2564 (2) - นิทรรศการงานเกษตรภาคใต เชน จัดบอรดนิทรรศการ จัดแสดงตัวอยางแมลง

ศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ ใหบริการคําปรึกษาและคําแนะนําแกเกษตรกร
และผูสนใจท่ัวไป

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลมนํ้ามัน
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - ใหคําปรึกษาการใชปุยในปาลมน้ํามันโดยการวิเคราะหดินและใบ
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - รับเปนวิทยากรบรรยายตามคําเชิญของหนวยงานตาง ๆ

ส.ค. 2564 (2) - นิทรรศการงานเกษตรภาคใต

ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหกลาง
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - บริการวิเคราะหตัวอยางทางการเกษตร เชน ตัวอยางพืช ดิน อาหารสัตว น้ํา และปุย

แกนักศึกษา นักวิจัย และบุคคลท่ัวไป 

สถานีวิจัย
พ.ย. 2563 (1) - ฝกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟารมพ้ืนฐาน) ณ สถานีวิจัยเทพา 

สถานีวิจัยทาเชียด และสถานีวิจัยคลองหอยโขง  ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
และภาคการศึกษาท่ี 1/2563

เม.ย. 2564 (1) - ฝกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟารมพ้ืนฐาน) ณ สถานีวิจัยเทพา 
สถานีวิจัยทาเชียด และสถานีวิจัยคลองหอยโขง ภาคการศึกษาท่ี 2/2563

ส.ค. 2564 (2) - นิทรรศการงานเกษตรภาคใต ในสวนสถานีวิจัย
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 (3) - บริการสถานท่ี จัดกิจกรรมพักแรม เกษตรทองเท่ียว ฯลฯ

ทธ.11
กิจกรรม/ข้ันตอน



หมายเหตุ
(1) ไมสามารถระบุวันท่ีแนนอนได
(2) จัดกิจกรรมกลางเดือนสิงหาคม 2564 จํานวน 10 วัน 9 คืน และไมสามารถระบุวันท่ีแนนอนได
(3) ใหบริการทุกวันในเวลาราชการ
ท่ีมาขอมูล : จากสาขาวิชา/หนวยงาน ณ วันท่ี 28 กันยายน 2563

ทธ.12



วัน เดือน ป
การประชุม/อบรม/สัมมนา

กุมภาพันธ  2564  - โครงการสัมมนาฝายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต
มีนาคม  2564  - โครงการประชุมวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร

กิจกรรมดําเนินงานอื่น ๆ
กุมภาพันธ 2564  - โครงการแขงขันเปตองการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน 2564  - โครงการบริการทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

   สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
 21 ตุลาคม 2564  - โครงการ รณรงควันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 
21 ตุลาคม 2564  - โครงการวันละเหรียญเพ่ือผูปวยปากแหวงเพดานโหว

ทพ.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน
คณะทันตแพทยศาสตร



วัน เดือน ป
การประชุม/อบรม/สัมมนา 

ส.ค. 64 1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ Global Warming Migitation and Adaptation 
by Balancing Sustainable Energy Management (GSEM)

ส.ค. 64 2 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ Sustainable Basin Management in a 
Context of Climate Change

กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ
4 ธ.ค 63 1 กิจกรรมเน่ืองในสิ่งแวดลอมไทย 
2 ก.พ 64 2 กิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนท่ีชุมน้ําโลก 
22 เม.ย 64 3 กิจกรรมเน่ืองในวันคุมครองโลก 
5 มิ.ย 64 4 กิจกรรมเน่ืองในวันสิ่งแวดลอมโลก 
8 มิ.ย 64 5 กิจกรรมเน่ืองในวันทะเลโลก 

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม

สวล.1

กิจกรรม/ข้ันตอน

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
1. ภารกิจดานการวิจัย

ต.ค. 63 - พ.ค. 64 1.1 กิจกรรมการสรางความเปนเลิศดานการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ความตองการภาครัฐ เอกชนและสถาบันในตางประเทศ

ก.พ. - มี.ค. 64 1.2 กิจกรรมการสรางความเขมแข็งและเครือขายดานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
มิ.ย. - ก.ย. 64 1.3 กิจกรรมสนับสนุนการตอยอดงานวิจัยท่ีมีศักยภาพเพ่ือการนําไปใชประโยชน 

2.  ภารกิจดานบริการวิชาการ
2.1. พัฒนาและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64     2.1.1 บริการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี
     - การฝกอบรมท่ัวไป (Pubic Training)
     - การฝกอบรมเฉพาะกลุม (In-house Training)
    2.1.2 บริการงานโครงการที่ปรึกษา

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 โครงการท่ีปรึกษา ฯ ตามนโยบายภาครัฐ และแหลงงบประมาณสนับสนุน
    2.1.3 บริการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 งานวิจัย ฯ ตามโจทยความตองการของชุมชนและแหลงทุน
    2.1.4 บริการคลินิกเทคโนโลยี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 การใหคําปรึกษาตามโจทยความตองการของชุมชนในสาขาความเชี่ยวชาญของคณะ ฯ
2.2 บริการหองปฏิบัติการ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64     2.2.1 บริการทดสอบ/ตรวจวิเคราะห
  -  หองปฏิบัติการทดสอบเคมี
  -  หองปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา
   -  หองปฏิบัติการทดสอบกายภาพ
   - หองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส
   -  หองปฏิบัติการศึกษาอายุการเก็บรักษา
    2.2.2 การบริการสอบเทียบเครื่องมือ (การสอบเทียบภายใน, 

  การสอบเทียบภายนอก)
     -  หองปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิ
     -  หองปฏิบัติการสอบเทียบความดัน
     -  หองปฏิบัติการสอบเทียบตุมน้ําหนัก

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64     2.2.3 บริการรับรองกระบวนการผลิต
  - รับรองกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิทและผานกระบวนการ

ฆาเชื้อดวยความรอน
  - รับรองกระบวนการผลิตอ่ืน ๆ 

อก.1

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ม.ค. 64 - ธ.ค. 64     2.2.4 บริการเครื่องมือและหองปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะหและทดสอบ
ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 2.3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

3.  ภารกิจดานบริหารจัดการ
ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 3.1 Lunch Talk การสื่อสารองคกรของผูบริหารใหกับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะผูสอนในศตวรรษที่ 21
3.3 การพัฒนารูปแบบและส่ือการสอนแบบออนไลนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ
ผูเรียนท้ังชาวไทยและนักศึกษาตางชาติ 
3.4 กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมดานการใชสื่อ IT ในการปฏิบัติงาน
3.5 กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการขับเคล่ือนความเปนนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
3.6 กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมความปลอดภัยภายในอาคารและหองปฏิบัติการ
3.7 กิจกรรมสงเสริมการสรางสุขในองคกร
3.8 กิจกรรมพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (5ส., ซอมบํารุงเชิงปองกัน, 
    การจัดการวัสดุคงคลัง)
3.9  กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ก.พ. 64 3.10 กิจกรรมวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกา ศิษยปจจุบันและบุคลากร
3.11 พิธีมอบรางวัลใหบุคลากรดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2563
Roadshow เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหกับนักเรียนมัยธมศึกษา
ตอนปลายในเขต จ.สงขลาและจังหวัดใกลเคียง

ต.ค - ธ.ค. 64 Roadshow เพ่ือประชาสมัพันธหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหกับนักเรียนมัยธมศึกษา
ตอนปลายในเขต จ.สงขลาและจังหวัดใกลเคียง
4.  ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 1.  การสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
2.  การสงเสริมกิจกรรมวันสารทหรือประเพณีทางภาคใต
3.  การจัดกิจกรรมตามประเพณี เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต รดน้ําขอพรผูใหญ วันไหวครู 
    วันลอยกระทง
5.  กิจกรรมพิเศษ/อื่น ๆ   

ก.ค. 64 1.  กิจกรรมการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ส.ค. 64 3.  งาน อก.วิชาการ และ open house และตลาดนัดหลักสูตร
ก.ย. 64 4.  วันประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง       
ก.ย. 64 5.  งานวันเกษียณอายุราชการใหกับบุคลากรคณะฯ

อก.2
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
การประชุม/อบรม/สัมมนา
การประชุมวิชาการ

 13  พ.ย. 63 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 5
พ.ค.-64 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 13 The 13th  

International Conference on Humanities and Social Sciences (13th ICHiSS 2021)

โครงการบริการวิชาการ
25 ต.ค. 63 จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2564
พ.ย. 63 อบรมเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการวิจัยและตีพิมพ: 

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยอยางไรใหไดรับการตอบรับ (The 4th Smart Paper 
Writing for Publication Workshop)

 2 พ.ย. 63 - 10 ม.ค. 64 อบรมภาษาจีนระดับตน ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2564
 2  พ.ย. 63 - 10 ม.ค. 64 อบรมภาษาจีนระดับกลาง ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2564
 2 พ.ย. 63 - 10 ม.ค. 64 อบรมภาษาจีนระดับสูง ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2564

20  ธ.ค. 63 จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2564
10 ม.ค. 64 จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2564
21 ก.พ. 64 จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2564

13 มี.ค.  - 24 เม.ย. 64 โครงการสืบสานวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร
13 มี.ค.  - 27  มี.ค. 64 อบรม Start Writing with Confidence: Level 1
13 มี.ค. - 29 มี.ค. 64 โครงการ Speaking with style and Confidence

14 มี.ค. 64 จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ 2564
15 มี.ค. 64 โครงการคายศิลปศาสตรรังสรรค ปนปราชญนอย
18 เม.ย. 64 จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ 2564
16 พ.ค. 64 จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2564

5 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 64 อบรม Start Writing with Confidence: Level 2
20 มิ.ย. 64 จัดทดสอบ PSU-TEP ครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2564

4 - 25 ก.ค. 64 โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 1
8 ส.ค. 64 จัดสอบ TOEFL ITP ครั้งท่ี 5 ประจําปงบประมาณ 2564

23 ส.ค. - 13 ก.ย. 64 โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2

หมายเหตุ: วัน เวลา อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ศศ.1

กิจกรรม/ข้ันตอน

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
คณะศิลปศาสตร



วัน เดือน ป
13-ต.ค.-63 วันคลายวันสวรรคต ร.9
22 ต.ค. 63 วันสุดทายของการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4
23  ต.ค. 63 วันปยมหาราช
30 ต.ค. 63 วันสุดทายของการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2
24 ต.ค.-11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 ภาคปกติ
12 พ.ย. 63 วันปดภาคเรียนการศึกษา 1/2563
18 พ.ย. 63 วันสุดทายของการสงข้ันระดับคะแนน
20 พ.ย. 63 วันสุดทายของการสง มคอ.3
21 พ.ย. 63 ประกาศผลคะแนนในระบบ
30  พ.ย. 63 วันเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563
30 พ.ย. 63 สัมมนาแผนกลยุทธ 5 ป (ป 2564-2568)
23 พ.ย.-6 ธ.ค. 63 ลงทะเบียนเรียนภาคที่ 2/2563
3 ธ.ค. 63 วันสุดทายของการสง มคอ.5
4 ธ.ค 63 วันสุดทายของการแกระดับข้ัน I
13 ธ.ค. 63 วันสุดทายของการถอนรายวิชาโดยไมติดสัญลักษณ W
28 ธ.ค. 63 จัดโครงการสังสรรคบุคลากรตอนรับปใหม ป พ.ศ. 2564
31 ธ.ค. 63-1 ม.ค. 64 วันหยุดปใหม
1 ธ.ค. 63 จัดโครงการบริการวิชาการ "หลักสูตรกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ี ก.ศป.รับรอง 

รุนท่ี 2 (ภูเก็ต)
15 ธ.ค. 63 จัดโครงการสัมมนาและดูงานคณะนิติศาสตร
4-28  ม.ค. 64 โครงการ International Block Course
23-31 ม.ค. 64 สอบกลางภาคของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2 นอกคณะ สวนนักศึกษาปท่ี 3-4 เรียนตามปกติ
14 ก.พ. 64 ทําบุญคณะเน่ืองในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร
3 มี.ค. 64 ยืนยันจํานวนนักศึกษา ป 2566
12 มี.ค. 64 วันสุดทายของการเรียนการสอนชั้นปท่ี 3 และ 4
15 มี.ค. 64 จัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําป 2565
19 มี.ค. 64 วันสุดทายของการเรียนการสอนชั้นปท่ี 1 และ 2
13-31 มี.ค. 64 สอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 สวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2 เรียนตามปกติ
20-21  มี.ค. 64 สอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2
1 เม.ย. 64 ปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563
7 เม.ย. 64 วันสุดทายของการสงข้ันระดับคะแนน
9 เม.ย. 64 วันสุดทายของการสง มคอ.3
10 เม.ย. 64 ประกาศผลคะแนนในระบบ

คณะนิติศาสตร
กิจกรรม/ข้ันตอน

นตศ.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
15 เม.ย. 64 จัดโครงการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 2565
20 เม.ย. 64 จัดโครงการกีฬาสามศาสตร (คณะศิลปศาสตร,คณะนิติศาสตร,คณะเศรษฐศาสตร)
22 เม.ย 64 วันสุดทายของการสง มคอ.5
25 เม.ย. 64 จัดโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. คณะนิติศาสตร
12-20 เม.ย. 64 ลงทะเบียนเรียนภาคที่ 3/2563 พบอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ิมถอนรายวิชา
19 เม.ย. 64 วันเปดภาคการศึกษาท่ี 3/2563
23 เม.ย. 64 วันสุดทายของการแกระดับข้ัน I ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 3/2563
25 เม.ย. 64 วันสุดทายของการถอนรายวิชาโดยไมติดสัญลักษณ W
26 เม.ย.-3 พ.ค. 64 ชวงระยะเวลาของการถอนรายวิชาโดยมีสัญญลักษณ W
4 มิ.ย. 64 วันสุดทายของการเรียนการสอน
5-9  มิ.ย. 64 สอบปลายภาค
10 มิ.ย. 64 จัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
11 มิ.ย. 64 จัดโครงการความรวมมือกับตางประเทศ
10 มิ.ย. 64 วันปดภาคการศึกษา
15 มิ.ย. 64 จัดโครงการนิเทศนักศึกษา
16 มิ.ย. 64 วันสุดทายของการสงข้ันระดับคะแนน
18 มิ.ย. 64 จัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงาน
19 มิ.ย. 64 ประกาศผลการเรียนในระบบ
25 มิ.ย. 64 วันสุดทายของการสง มตอ.3
1 ก.ค. 64 จัดกิจกรรมการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนคณะนิติศาสตร
18 ส.ค. 64 จัดกิจรรม ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
20 ส.ค. 64 เสวนาทางวิชาการเน่ืองในวันรพี
30 ก.ย. 64 สงเอกสารการเบิกจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2564
30 ก.ย. 64 สงรายงานการศึกษาโครงการพิเศษ

กิจกรรม/ข้ันตอน
นตศ.2



วัน เดือน ป
กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ 

5-7 พ.ค. 64 การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทยแผนไทย ครั้งท่ี 3
(The 3 rd Nation Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TTM )

พ.ค.-64 เปดอบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดฝาเทา 60 ชั่วโมง 
พ.ค.-64 เปดอบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง 
พ.ค.-64 เปดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดดวยน้ํามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 
พ.ค.-64 เปดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง
ก.ย.-พ.ย.64 โครงการงานมหกรรมการแพทยแผนไทย ภาคใต
ก.ย.-64 โครงการพิธีไหวครูการแพทยแผนไทย ประจําปการศึกษา 2564
29-ต.ค.-64 โครงการวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแหงชาติ ประจําป 2564

พผท.1

คณะแพทยแผนไทย
กิจกรรม/ข้ันตอน

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
กรกฎาคม 2564 โครงการแหเทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย
กรกฎาคม 2564 โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม คณะเทคนิคการแพทย
กรกฎาคม 2564 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะเทคนิคการแพทย
สิงหาคม 2564 โครงการเปดบานสานสัมพันธ คณะเทคนิคการแพทย
สิงหาคม 2564 โครงการ ม.อ. วิชาการ
สิงหาคม 2564 โครงการไหวครู คณะเทคนิคการแพทย
สิงหาคม 2564 โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน คณะเทคนิคการแพทย
กันยายน 2564 โครงการคายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย
กันยายน 2564 โครงการวันประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง (Our Soul is for the Benefit 

of Mankind) คณะเทคนิคการแพทย
กันยายน 2564 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม คณะเทคนิคการแพทย
กันยายน 2564 โครงการ HOME ROOM อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ครั้งท่ี 1
ตุลาคม 2564 โครงการประกวดดาว – เดือน คณะเทคนิคการแพทย
ตุลาคม 2564 โครงการกีฬานองใหม คณะเทคนิคการแพทย
ตุลาคม 2564 โครงการคายสรางประสบการณและแรงบันดาลใจ สูการเปนเทคนิคการแพทย ม.อ. 

คณะเทคนิคการแพทย
พฤศจิกายน 2564 โครงการ HOME ROOM อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ครั้งท่ี 2
พฤศจิกายน 2564 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย
พฤศจิกายน 2564 โครงการ HOME ROOM อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ครั้งท่ี 3
มกราคม 2564 โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
มีนาคม 2564 โครงการศรีตรังเกมส คณะเทคนิคการแพทย
มีนาคม 2564 โครงการ HOME ROOM อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ครั้งท่ี 4
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะเทคนิคการแพทย
เมษายน 2564 โครงการเทคนิคการแพทย - สหเวชศาสตรสัมพันธ
พฤษภาคม 2564 โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน คณะเทคนิคการแพทย
พฤษภาคม 2564 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูนํานักศึกษา MT-PSU คณะเทคนิคการแพทย 

หมายเหตุ.- กําหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทกพ.1

คณะเทคนิคการแพทย
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทยกอนสําเร็จการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย



  สวนงานประเภทวิชาการของวิทยาเขตปตตานี



วัน เดือน ป
การยืนยันจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565-2566

มี.ค. 64  - คณะแจงมหาวิทยาลัย
 - เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการพิเศษ ปการศึกษา 2562

พ.ย. 63  - คณะแจงมหาวิทยาลัย
 -  - เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ( ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
 -  - เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

การประชุม/อบรม /สัมมนา
3-4  มิ.ย. 64 1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 
3-4  มิ.ย. 64 2) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4

3) โครงการอบรม โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และเช่ียวชาญ จํานวน 24 รุน 

มิ.ย. 64 4) อบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ และเห็นสมควรเผยแพร
ประชาสัมพันธใหสวนงานอื่นรับทราบ 

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 1) โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น 
 คณะศษ. ไดรับคัคเลือกใหเปนสภาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสราง
โอกาสทางการศึกษา สําหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีหางไกลเปนครูรุนใหม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น ปการศึกษา 2564
สาขาประถมศึกษา 

ม.ค. 64  6.2) คัดสรรผลงานเขารวมประกวด good practice ระดับมหาวิทยาลัย
ส.ค. 64  6.3) ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหลักสูตรและการศึกษาขี้นพ้ืนฐาน

ศษ.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

คณะศึกษาศาสตร
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
1. การเสนอปรับปรุงหลักสูตร
1.1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

ต.ค.-63       1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ)
      2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการคิดและการพัฒนามนุษย)
      3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษายุโรปเพ่ือการสื่อสารสากล)

พ.ย.-63       1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
      2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

ธ.ค.-63       1) หลักสูตรสังคมสงเคราะศาสตรบัณฑิต
1.2 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร

พ.ย.-63       1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ)
      2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการคิดและการพัฒนามนุษย)
      3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษายุโรปเพ่ือการสื่อสารสากล)

ม.ค.-64       1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
      2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

ก.พ.-64       1) หลักสูตรสังคมสงเคราะศาสตรบัณฑิต

2. โครงการบริการวิชาการ
ม.ค. - มี.ค. 64 และ    2.1 โครงการเสวนาวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ก.ค. - ก.ย. 64
ก.ค. - ส.ค. 64    2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเปนนักจัดรายการวิทยุ"
ส.ค. 64    2.3 โครงการอบรมใบประกอบวิชาชีพ (License) และการเขียน Case Review

3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ม.ค. 64    3.1 นิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการเสริมสรางความเขมแข็งของผูทํางานสังคม

   ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ครั้งท่ี 5 
มี.ค. 64    3.2 ราตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู (Malam Seni Kebudayaan)
เม.ย. - พ.ค. 64    3.3 รอมฎอนสัมพันธ

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน

มส.1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



วัน เดือน ป
1. การประชุม/อบรม/สัมมนา
1.1  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
 - โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
   สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
   ดําเนินกิจกรรมดังน้ี

 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ/สงประกาศการรับสมัครไปยังโรงเรียนตาง ๆ 
 ก.ค. 64 นักเรียนสมัครสอบเขารวมโครงการ
 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบ / สอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการ
 ก.ย. 64 ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือกเขาคาย 1
 ต.ค. 64 จัดอบรมคาย 1 
 พ.ย. 64 ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือกเขาคาย 2
 มี.ค. 65 จัดอบรมคาย 2
 ก.ค. 64  - โครงการเสวนาคณะวทท. กับความคาดหวังของชุมชน
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการพิพิธภัณฑสัญจร 64
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการยุวทูตพิพิธภัณฑ 64
 ส.ค. 64  - โครงการ มอ.วิชาการ และกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2564

1.2  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝายบริหารและสายสนับสนุน
 ก.ย. 64  - กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ
 มิ.ย. 64  - โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
 ก.ค. 64  - โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการขับเคล่ือนคณะไปสู Green Office
 พ.ค. 64  - โครงการซักซอมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
 มิ.ย. 64  - โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานคณะ
 มิ.ย. 64 - โครงการเสริมสรางบุคลากรสายสนับสนุนใหมีตําแหนงสูงข้ึน
 พ.ค. 64  - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน
 ก.พ. 64  - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะวทท.
 ก.ค. 64  - โครงการสัมมนาบุคลากรหองปฏิบัติการ 
 ก.ค. - ส.ค. 64  - โครงการพัฒนาบุคลากรรุนใหม
 มิ.ย. - ส.ค. 64  - โครงการอบรมพลังความคิดเชิงบวกสูความเปนเลิศ
 มี.ค. 64  - โครงการกีฬา 5 ประสาน
 ก.ค. 64  - โครงการพัฒนาผูนําและผูบริหารรุนใหม
 มิ.ย. 64  - โครงการสัมมนาผูบริหารและกรรมการชุดตาง ๆ 

วทท.1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
 ก.ค. 64  - โครงการสัมมนาท่ีประชุมทีมบริหารและหัวหนางาน 
 พ.ค. 64  - โครงการพัฒนาทักษะเชิงชางใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการ
 มิ.ย. 64  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)
 พ.ค. 64  - โครงการประกวดเวทีคุณภาพ 

1.3  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 ต.ค. - มิ.ย. 64  - โครงการพัฒนาดานการเรียนการสอน
 เม.ย. 64  - โครงการสัมมนากอนฝกงาน
 ก.ย. 64  - โครงการสัมมนาหลังฝกงาน
 ส.ค. 64  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูอาจารยท่ีปรึกษา
 ก.พ. 64  - โครงการแขงขันทักษะของนักศึกษาในคณะ
 ม.ค. - มี.ค. 64  - โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและสรางหลักสูตรใหม
 ส.ค. - ก.ย. 64  - กิจกรรมการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร AUN QA
 มี.ค. 64  - โครงการ Open House เปดบาน วทท. พบปะครูและนักเรียน
 พ.ค. 64  - โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา
 เม.ย. 64  - โครงการอบรมสมรรถนะและทักษะตางสําหรับการฝกงานและสหกิจศึกษา
 เม.ย. 64  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา
 มิ.ย. 64  - โครงการเครือขายเยาวชนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี STYE
 เม.ย. - พ.ค. 64  - โครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
 ม.ค. - มี.ค. 64  - โครงการพัฒนาหองจัดแสดงตวัอยางสัตว

1.4  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
 ส.ค. 64  - โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนประจําป
 ม.ค. 64  - โครงการสรางเครือขายประชาสัมพันธสาขาวิชา
 มิ.ย. 64  - โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.5  โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
 ส.ค. 64  - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 ธ.ค. 63 / มี.ค. 64  - กิจกรรมคณะวทท. พบ Stakeholder
 ธ.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการสํานึกรักษ วทท. 
 ธ.ค. 63  - โครงการคาย วทท. เพ่ือชุมชน
 พ.ย. 63 / มี.ค. 64  - โครงการสงเสริมจิตสํานึกสาธารณ "One Major One Mankind"
 ส.ค. 64  - โครงการบานเรา วทท.
 พ.ย. 63  - โครงการเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 มี.ค. 64  - โครงการกีฬาเสริมสรางความสัมพันธบุคลากรและนักศึกษา

วทท.2
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
 ก.พ. 64  - โครงการสนับสนุนกีฬา 9 ประสานเกมส
 ก.ค. 64  - โครงการเปดโลกทัศนสูอาเซียน
 เม.ย. 64  - โครงการสานสัมพันธ PSU-UMT
 ก.ค. 64  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา
 ก.พ. 64  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระหวางสถาบัน
 ก.ค. 64  - โครงการ "บนเสนทางแหงความรวมมือสูโลกทรรศนนักกิจกรรม"
 ม.ค. - เม.ย. 64  - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
 ก.ย. 64  - โครงการประสบการณจากศิษยเกาสูชาว วทท.
 ก.ย. 64  - โครงการพบปะบัณฑิต วทท.
 ม.ค. 64  - โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
 เม.ย. 64  - โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา ท.อ.ก.
 ก.พ. 64  - โครงการแขงขันทักษะวิชาการเกษตร (มอ./มนร./มรย.)
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานพัฒนานักศึกษาของภาควิชาตาง ๆ 
 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 มี.ค. 64  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน manuscript เพ่ือตีพิมพ"
 พ.ย. 63 / ก.พ. 64  - โครงการพัฒนาทักษะ IT สําหรับนักศึกษาทุกระดับ
 พ.ค. 64  - โครงการ Sci-tech Symposium
 ส.ค. 64  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
 มี.ค. 64  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ"
 ธ.ค. 63  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรของศูนยเครื่องมือกลาง
 ม.ค. 64  - โครงการ "Career Talk"  ระดับบัณฑิตศึกษา

2.  กิจกรรมอื่น ๆ 
2.1  การใหบริการวิชาการ ตรวจ/วิเคราะห ของศูนยเครื่องมือกลาง และภาควิชา

1 ตุลาคม 2563 - 31
 ธันวาคม 2564  -  รับบริการตรวจ/วิเคราะหตัวอยาง เชน  ดิน น้ํา ยางพารา เปนตน

กิจกรรม/ข้ันตอน
วทท.3



วัน เดือน ป
การประชุม/อบรม/สัมมนา

ต.ค.63 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ต.ค.63 - โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
ต.ค.63 - โครงการสงเสริมทักษะภาวะผูนําและการพัฒนาบุคลิกภาพผูนําตามวิถีอิสลาม
ต.ค. 63 - มี.ค.64 - โครงการ English Circle 
ต.ค 63 - มี.ค 64 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยสงฆ
ต.ค 63 - มี.ค 64 - โครงการสงเสริมการเรียนรูกลุมศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพ
ต.ค.63 - พ.ค.64 - โครงการสงเสริมผานการอบรมหลักสูตร non-degree
ต.ค.63 - มิ.ย.64 - โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม
ต.ค.63 - มิ.ย.64 - โครงการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับการทํางาน
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการสัมมนากอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการสงเสริมการเรียนรูอิสลามท่ีเปนสายกลาง 
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการ FaIS Talk 
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมการเรียนรูอิสลามท่ีเปนสายกลาง
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการบริหารจัดการขอมูลอิสลามศึกษา
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการจัดพิมพวารสารทางวิชาการอิสลามศึกษา
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการผลิตและพัฒนาแบบเรียนออนไลน
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร non-degree และหลักสูตรระยะสั้นสําหรับกลุม

  ลูกคาใหมเพ่ือ upskills, reskills
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกหลักสูตรคณะวิทยาการอิสลาม
ต.ค.63 - ก.ย.64 - โครงการอบรมการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูตําแหนงงานที่สูงข้ึน
ต.ค.63 - ส.ค.64 - โครงการสงเสริมจริยธรรมและวิชาการแกบุคลากร
พ.ย.63 - โครงการอบรมศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือสรางสรรคสังคม
พ.ย.63 - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งท่ี 5
พ.ย.63 - มี.ค.64 - โครงการสานสัมพันธนักศึกษาตางชาติกับชุมชนในพ้ืนท่ี
พ.ย.63,ม.ค., - โครงการสนทนาประสาวิจัย/ โครงการสัมมนาเกี่ยวกับวิจัย
มี.ค.,พ.ค.,ก.ค.64
พ.ย.63,ก.พ., - โครงการสอนอัลกุรอานสําหรับเยาวชน 
มิ.ย.,เม.ย.64
พ.ย.63,มิ.ย.64 - โครงการอบรมจริยธรรมระดับฟร อีนสําหรับเยาวชน
พ.ย.63,ส.ค.64 - โครงการรับฝากเล้ียงเด็กเพ่ือสวัสดิการบุคลากร Islam Day Care 
ธ.ค.63 - โครงการ M-STEM เพ่ือชุมชน

วอศ.1

คณะวิทยาการอิสลาม
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ธ.ค.63 - โครงการ Big Cleaning Day
ธ.ค.63 - โครงการคายพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา
ธ.ค.63 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปนนักวิจัยแบบมืออาชีพ 
ธ.ค.63 - โครงการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ธ.ค.63 - ส.ค.64 - โครงการสงเสริมสุขภาพ
ธ.ค. 63 - เม.ย 64 - โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาเกรดเฉล่ียไมตํ่ากวา 2.5
ธ.ค. 63 - เม.ย 64 - โครงการสงเสริมวินัยนักศึกษา
ธ.ค. 63 - เม.ย 64 - โครงการนักศึกษาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ธ.ค. 63 - เม.ย 64 - โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการ
4 ธ.ค.63,19 ก.พ.64 - โครงการใหความรูวิถีชิวิตมุสลิมสูชุมชนประจําสัปดาห
18 ธ.ค.63 - โครงการนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก
ม.ค.64 - โครงการประสานงานและนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณนักเรียน  ณ ตางประเทศ
ม.ค.64 - โครงการกีฬาสีประจําป
ม.ค.64 - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ม.ค.64 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ม.ค.-ก.พ.64 - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ม.ค. - ม.ีค.64 - โครงการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอาหรับนักศึกษา
ม.ค. - มี.ค.64 - โครงการสงเสริมอีมาเราะหมัสยิด/กียามุลลัย/ละศิลออดสุนนัตรวมกัน
1 ม.ค.-30 เม.ย.64 - โครงการ One Program One University (OPOU) ป 3
9-10 ม.ค.,10-11ก.ค.64 - โครงการกาวแรกสูครอบครัวเปยมสุข
11-22 ม.ค.64 - โครงการอบรมภาษาอาหรับสําหรับผูสนใจศึกษาตอมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาหรับ
14-30 ม.ค.64, - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ณ คณะวิทยาการอิสลาม

  มิ.ย.-ก.ค.64
ก.พ.64 - โครงการเสริมมารยาททางสังคมตามวิถีอิสลาม
ก.พ.64 - โครงการประกวดนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมเครือขายอิสลามศึกษาระดับชาติ

  (รางวัลอัลฟะลาห)  ครั้งท่ี 9
ก.พ.64 - 'โครงการทัศนศึกษาแลกเปล่ียนของนักเรียน
ก.พ.64 - โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซี่ยน” 
ก.พ.64 - โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม
6-7 ก.พ.,19-23เม.ย.64 - โครงการอบรมภาษาอาหรับหลักสูตรเฉพาะ (สําหรับผูเริ่ม, การทองเท่ียวและโรงแรม

, การบริการทางการแพทย)
มี.ค. 64 - โครงการการจัดการความเครียด 
มี.ค.64 - โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
มี.ค.64 - โครงการพัฒนาทักษะทางไอที
มี.ค.64 - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะแนวอาชีพ

วอศ.2
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
มี.ค.64 - โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ประจําปการศึกษา 2562
มี.ค.64 - โครงการสัมมนากอนการฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
มี.ค.-เม.ย.64 - โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการมุสลิม
เม.ย.64 - โครงการรอมฎอนสัมพันธ
เม.ย.64 - โครงการกีฬาสานสัมพันธบุคลากรคณะ
เม.ย.64 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประเมินระดับหลักสูตร
เม.ย.64 - โครงการประชุมสัมมนาแผนประจําปและศึกษาดูงานเครือขาย โรงเรียน  ณ ตางประเทศ
เม.ย.64 - โครงการสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
เม.ย.64 - โครงการคายเยาวชนฟตยาตุลคอยร ครั้งท่ี 7
เม.ย.64 - โครงการคายกุรอานสรางอัจริยะ  ครั้งท่ี 7
เม.ย - มิ.ย 64 - โครงการพัฒนามุสลิมอีสาน
พ.ค.64 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมมุสลิมอีดิลฟตรี
พ.ค.64 - โครงการแขงขันกีฬา 5 ประสาน ครั้งท่ี 30 ประจําป 2564
พ.ค.64 - โครงการสัมมนาผูบริหารพ่ีเล้ียง
พ.ค.64 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
พ.ค. - มิ.ย. 64 - โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา  
มิ.ย 64 - โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา
มิ.ย.64 - โครงการ Research Day ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3
ก.ค.64 - โครงการ Research Colloquium ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
ก.ค.-ส.ค.64 - โครงการเตรียมความพรอม EdPEx 200 และการประเมินคุณภาพระดับคณะ
ก.ค.64 - โครงการกาวแรกคณะวิทยาการอิสลาม
ก.ค-.ส.ค.64 - โครงการพัฒนานักเรียนและเสริมประสบการณ
ส.ค. 64 - โครงการจัดทําระบบการเงิน 
ส.ค. 64 - โครงการ FaIS Zero Waste 
ส.ค.64 - โครงการเชิดชูบุคลากรดีเดน
ส.ค.64 - โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
ส.ค.-ก.ย.64 - โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ส.ค.64 - โครงการกิจกรรมทางสังคมในการพัฒนาเศษรฐกิจชุมชน Social Enterprise For Economic

   Development (SEED)
ส.ค.64 - โครงการทัศนศึกษาเรียนรูนอกหองเรียนดานวิทยาศาสตร ณ กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค.64 - โครงการดูแลนักศึกษาใหจบตามเวลาท่ีกําหนด
8-10 ก.ย.64 - โครงการ มอ.วิชาการ
ก.ย. 64 - โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ
ก.ย.64 - โครงการอําลาผูเกษียณอายุราชการ
ก.ย.64 - โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วอศ.3
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
ก.ย.64 - โครงการศึกษาดูงานในตางประเทศ
ธ.ค 64 - โครงการอบรมการพัฒนาการมีจิตบริการและจิตสาธารณะ
ธ.ค.64 - โครงการสัมมนาคณะกรรมการแกนนําหะละเกาะฮฺ

วอศ.4
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
(1 ตุลาคม 2563  - 
31 ธันวาคม 2564)

1. แผนปฏิบัติการดานการอบรม/ประชุม/สัมมนา

**ยังไมไดมีการประชุม
เพ่ือกําหนด

 - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

วันในการจัดโครงการ  - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

(1 ตุลาคม  2563 - 
31 ธันวาคม 2564)

2. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนานักศึกษา

31 ตุลาคม 2563  - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันลอยกระทง 2563
พฤศจิกายน 2563  - ทัศนศึกษาและดูงานฯสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   เพ่ือการจัดการ
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2563

 - วิทยาการสื่อสารเพ่ือชุมชน

มกราคม - กุมภาพันธ
 2564

 - กีฬา ITM Network Game

 - โครงการอุนไอรักนักสื่อสาร
 - โครงการศาสตรพระราชา พาชีวิตพนภัย Covid 19 : จัดทําแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล

มกราคม 2564  - โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2564
พฤษภาคม 2563  - ปจฉิมนิเทศ : ตาเบบูญาสัมพันธ

 - สัมมนานักกิจกรรม : เปาหมายและทิศทางการพัฒนากิจกรรม
 - โครงการคายวิทยาการสื่อสาร อาสาพัฒนาชุมชน

กรกฏาคม 2564  - ปรับพ้ืนฐานชีวิตและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการสื่อสาร ประจําปการศึกษา 2564
กันยายน 2564  - เล้ียงรับบัณฑิต...กับชีวิตใหมในโลกแหงความจริง

(1 ตุลาคม  2563 - 
31 ธันวาคม 2564)

3. แผนปฏิบัติการดานวิจัย

 - กิจกรรมแลกเปล่ียนในประเด็นงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม
 - กิจกรรมพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยวิทยาการสื่อสาร
 - การประชุมวิชาการระดับชาติ KDS 2021

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
คณะวิทยาการสื่อสาร

วทส.1

กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
(1 ตุลาคม  2563 - 
31 ธันวาคม 2564)

4. แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ

 - โครงการ “การสื่อสารเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพเยาวชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต”

(1 ตุลาคม  2563 - 
31 ธันวาคม 2564)

 - กิจกรรมทําบุญ 3 ศาสนา
 - กิจกรรมสงเสริมองคกรแหงความสุข
 - โครงการดานพัฒนาชุมชนและสังคม

5. แผนปฏิบัติการดานอื่นๆ (ตามแผนกลยุทธคณะวิทยาการสื่อสารและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย)

วทส.2
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
เดือนตุลาคม 2563 - โครงการเขารวมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากร

- โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและสุนทรียะภูมิทัศนชุมชน เพ่ือสงเสริมอาชีพและกระตุนเศรษฐกิจ
  การทองเท่ียวถนนสายวัฒนธรรม  ตําบลอาเนาะรู จังหวัดปตตานี
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการหลาดสวนศิลป
- โครงการตัดชุดยูนิฟอรมคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการศิลปนิพนธแขนงวิชาออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย
- ประชุมออกแบบ Template เก็บขอมูล AUN/EdPEx
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนพฤศจิกายน 2563 - โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการศิลปนิพนธแขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป (เตรียมจัดแสดง)
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการบริการวิชาการหารายได หลักสูตร "การออกแบบและตัดเย็บเสื้อคลุมสไตลกิโมโน" 
- โครงการเทคนิคการโพสตทาถายรูปใหสุดปง
- โครงการหลาดสวนศิลป
- โครงการสรางเสริมความรูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
- นิทรรศการแสดงงาน หัวขอ Land Scape ของคณาจารยแขนงวิชาทัศนศิลป
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- ประชุมทบทวนผลประเมิน EdPEx และ AUN 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนธันวาคม 2563 - โครงการสหกิจศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการอบรม AUN-QA
- โครงการบริการวิชาการหารายได  หลักสูตร "การออกแบบและตัดเย็บเสื้อคลุมสไตลกิโมโน" 
- โครงการ "ลานศิลป...ถิ่นบานศิลปกรรม ม.อ."

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
ศกศ.1

คณะศิลปกรรมศาสตร
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
- โครงการหลาดสวนศิลป
- นิทรรศการแสดงงาน หัวขอ Land Scape ของคณาจารยแขนงวิชาทัศนศิลป
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนมกราคม 2564 - โครงการรายวิชาสาขาวิชาทัศนศิลป
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการศิลปะยามวางสรางรอยยิ้ม
- โครงการบริการวิชาการหารายได  หลักสูตร "อบรมภาพบันทึกแหงงานพิมพ"
- โครงการบริการวิชาการหารายได หลักสูตร "อบรมพ้ืนฐานการบรรเลงกีตารโฟลคเบ้ืองตน"
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการหลาดสวนศิลป
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนกุมภาพันธ 2564 - โครงการเรียนรู สรางสรรค กาวสู ASEAN
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการบนเสนทางแหงความรวมมือสูโลกทัศนนักกิจกรรม
- โครงการหลาดสวนศิลป
- โครงการSTEERT ARTปรับภูมิทัศน“เพลินนารี”ผานงานศิลปจังหวัดนราธิวาส
- โครงการรายวิชาสาขาวิชาทัศนศิลป
- โครงการวิถี ศรัทธา กือดาจีนอ
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการบริการวิชาการหารายได  หลักสูตร "อบรมภาพบันทึกแหงงานพิมพ"
- โครงการบริการวิชาการหารายได  หลักสูตร "อบรมพ้ืนฐานการบรรเลงกีตารโฟลคเบ้ืองตน"
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนมีนาคม 2564 - โครงการกีฬา 5 ประสาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการเขารวมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
- โครงการสัมมนาศิลปนิพนธแขนงวิชาทัศนศิลป

กิจกรรม/ข้ันตอน
ศกศ.2



วัน เดือน ป
- โครงการบริการวิชาการหารายได  หลักสูตร "อบรมภาพบันทึกแหงงานพิมพ"
- โครงการ Tist Run ว่ิงทะลุเฟรม ครั้งท่ี2
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนเมษายน 2564 - โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการสัมมนาศิลปนิพนธแขนงวิชาทัศนศิลป
- โครงการบริการวิชาการหารายไดหลักสูตร“การถายภาพเบ้ืองตนดวยมือถือ” 
- โครงการเขียนอยางไรใหไดทุนวิจัยภายนอก
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนพฤษภาคม 2564 - โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการเตรียมความพรอมสโมสรนักศึกษา
- โครงการศิลปนิพนธแขนงวิชาทัศนศิลป
- โครงการศึกษาดูงานแฟชั่นและเครื่องแตงกาย
- โครงการบริการวิชาการหารายไดหลักสูตร“การถายภาพเบ้ืองตนดวยมือถือ” 
- โครงการอบรมการยื่นขอรับการประเมินเขาสูสมรรถนะอาจารย PSU-TPSF
- งานประชุมวิชาการและนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบนานาชาติ  (4U Plus)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนมิถุนายน 2564 - โครงการรายวิชาสาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการงานวิชาการพบนักศึกษา
- โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพนักศึกษาใหมในศาสตรศิลปกรรม
- โครงการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการศิลปนิพนธแขนงวิชาทัศนศิลป
- โครงการละศีลอดในเดือนรอมฏอน(บูกอปอซอ)
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร

ศกศ.3
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการบริการวิชาการหารายไดหลักสูตร"อบรมศิลปกรรมไมสรางสรรค"
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนกรกฎาคม 2564 - โครงการนิทรรศการภาพถาย "เรื่องเลาในบทสนทนา ของภาษาภาพ”
- โครงการบริการวิชาการหารายไดหลักสูตร"อบรมศิลปกรรมไมสรางสรรค"
- นิทรรศการแสดงงาน ของคณาจารยแขนงวิชาทัศนศิลป
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนสิงหาคม  2564 - โครงการเปดพ้ืนท่ีศิลปกรรม
- โครงการศิลปกรรมวิชาการ
- โครงการรายวิชาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย
- โครงการบริการวิชาการหารายไดหลักสูตร"อบรมศิลปกรรมไมสรางสรรค"
- โครงการนิทรรศการภาพถาย "เรื่องเลาในบทสนทนา ของภาษาภาพ”
- นิทรรศการแสดงงาน ของคณาจารยแขนงวิชาทัศนศิลป
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนกันยายน  2564 - โครงการเรียนอยางมีศาสตรและศิลป
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม
- โครงการสัมมนาออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย
- โครงการสัมมนาศิลปนิพนธแขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป
- โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ซอมยอยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนตุลาคม 2564 - โครงการเขารวมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากร
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร
- โครงการสรางเสริมความรูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)
- โครงการศิลปนิพนธแขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป
- ประชุมออกแบบ Template เก็บขอมูล AUN/EdPEx
- ประชุมทบทวนผลประเมิน EdPEx และ AUN

ศกศ.4
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนพฤศจิกายน 2564 - โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการสหกิจศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร
- นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ Applied Art & Design Exhibition รวมคณาจารยและศิษยเกา
  แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป (กรุงเทพ หรือ เชียงใหม)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

เดือนธันวาคม 2564 - โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ
- โครงการ "ลานศิลป...ถิ่นบานศิลปกรรม ม.อ."
- โครงการ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ และการเผยแพรในระดับชาติ ท้ังคณาจารย
  และนักศึกษา
- นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ Applied Art & Design Exhibition รวมคณาจารยและศิษยเกา
  แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป (กรุงเทพ หรือ เชียงใหม)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
- ประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
- กิจกรรมองคกรแหงความสุขบุคลากรสายสนับสนุน

ศกศ.5
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
กิจกรรมการดําเนินงานอื่นๆ 

มกราคม 2564 1. โครงการศิษยเกาดีเดนคณะรัฐศาสตร
มกราคม 2564 2. โครงการสานสัมพันธศิษยเกา
พฤษภาคม 2564 3. โครงการทําบุญตึกคณะรัฐศาสตร 3 ศาสนา
มิถุนายน 2564 4. โครงการอบรมภาษาตุรกีเบ้ืองตน
สิงหาคม 2564 5. โครงการรัฐศาสตร ม.อ.วิชาการ
สิงหาคม 2564 6. โครงการเผยแพรผลงานวิชาการสูชุมชน

หมายเหต ุ: เฉพาะโครงการท่ีเปดใหบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมได

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564

กิจกรรม/ข้ันตอน

รศ.1

คณะรัฐศาสตร



วัน เดือน ป
มิถุนายน 2564 3. การยืนยันจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 - 2566

5. การประชุม/อบรม/สัมมนา
สิงหาคม 2564 5.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  และเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร

ชั้นปท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2564
มกราคม 2564 5.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการพยาบาลสาธารณภัยสําหรับนักศึกษา
มีนาคม 2564 5.3 โครงการรับหมวกพยาบาล เข็มมหาวิทยาลัย รับขีดหมวก และปจฉิมนิเทศ 

ปการศึกษา 2563
กรกฎาคม 2564 5.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในพ้ืนท่ีท่ีมีความตางทางวัฒนธรรมปการศึกษา 2564
มกราคม 2564 5.5 โครงการพัฒนาทักษะแหงศตรรษท่ี 21 

6. กิจกรรมดําเนินการอื่น ๆ 
ธันวาคม 2563 6.1 โครงการ Wellness & Spa Center phase 2
มกราคม 2564 6.2 โครงการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับอาจารยและบุคลากร
มกราคม 2564 6.3 โครงการสรางสังคมไทยปลอดภัยบุหรี่
มิถุนายน 2564 6.5 โครงการอบรมฟนฟูความรูวิชาการสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
กุมภาพันธ 2564 6.6 โครงการตรวจและสงเสริมสุขภาพตนเองดวยการนวดรักษา สําหรับอาจารยและบุคลากร 

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี

กิจกรรม/ข้ันตอน

พย.ปน.1



วัน เดือน ป
ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 1
ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 6
ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 1
ตุลาคม  25463- โครงการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นฯ (ตอเน่ืองจากป 2563)
มกราคม 2564
ตุลาคม 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
ตุลาคม 2563 โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป
ตุลาคม 2563 – โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ ดานการประกอบอาชีพ”
พฤษภาคม 2564 
ตลุาคม 2563 – โครงการบูรณาการขับเคล่ือนชุมชนเขมแข็งสูการพัฒนาท่ียั่งยืน
มิถุนายน 2564
ตุลาคม 2563- โครงการวิทยุ โทรทัศน และส่ือออนไลนศึกษา เพ่ือสงเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
กันยายน 2564 ท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางการอยูรวมกันดวยความเขาใจของคนในชุมชนทองถิ่น

พหุวัฒธรรมภาคใต
ตุลาคม 2563- โครงการพัฒนาสํานักงานสีเขียว (Green Office)
กันยายน 2564
ตุลาคม 2563- โครงการรานสาธิตธุรกิจการจัดการบริการอาหาร
กันยายน 2564
พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 2
พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 3
ธันวาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 4
ธันวาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 5
พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 2
ธันวาคม 2563 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 3
ธันวาคม 2563 โครงการพัฒนาบุคลาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ธันวาคม 2563 โครงการศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการและการบริหารจัดการของบุคลากร
มกราคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 7
มกราคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 8
มกราคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 4
มกราคม 2564 กิจกรรมวันเด็กประจําป 2564
กุมภาพันธ 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 9
กุมภาพันธ 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 10
มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 5

สสก.ปน.1

กิจกรรม/ข้ันตอน
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ

กิจกรรมสาํคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
เมษายน 2564 กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 11
มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 12
เมษายน 2564 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 6
เมษายน 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 13
เมษายน 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 14
พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 7
พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 15
พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 16
มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาทักษะศิลปหัตถกรรมเพ่ือเสริมสรางอาชีพและรายได รุนท่ี 8
มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 17
มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 18
กรกฎาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 19
กรกฎาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการดานอาหาร รุนท่ี 20
สิงหาคม 2564 โครงการ ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564
กันยายน 2564 กิจกรรมวันถอืประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง

กิจกรรม/ข้ันตอน
สสก.ปน.2



สวนงานประเภทวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ต



วัน เดือน ป
ก.ย. 63 - ส.ค. 64 โครงการจางท่ีปรึกษาโครงการดําเนินการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม

ผูวาจาง: เทศบาลนครภูเก็ต
ต.ค. 63 จดทําหลักสูตร Non-Degree Certificate ดาน Barista and Coffee Business

 - ประชุมผูเกี่ยวของเพ่ือรางหลักสูตร
 - จัดทําแผนพัฒนา

ต.ค. - ธ.ค. 63 ปรับปรุง หลักสูตร Non-Degree Certificate ดานการดําเนินงานภาคพ้ืนดินเปนหลักสูตร
ในลักษณะ มีเครดิตและเปน Module

8 - 27 พ.ย. 63
พ.ย. 63 โครงการอบรมใหนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต (โครงการตาม MOU)
ธ.ค.63 โครงการ Appreciation day for school advisory teachers

- โครงการขอบคุณและแนะนําหลักสูตรใหม (BIM) แกครูแนะแนวท่ัวภาคใต
ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว (โครงการตาม MOU) ผูรับบริการ: 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
พ.ย. - ธ.ค. 63 ดําเนินการจัดทํา MOU รวมกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี

 - โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
 - โรงเรียนไทยหัวอาเซียนวิทยา
 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 - โรงเรียนกะทูวิทยา

ก.พ. 64 โครงการสรางเครือขายครูแนะแนวจากพ้ืนท่ีเปาหมายใหม 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ

ก.พ. 64 - พ.ค. 64 โครงการ Non-Degree Certificate ดาน Barista and Coffee Business
มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 
มิ.ย. 64 - ส.ค. 64 โครงการคายเสริมสรางความรูดานธุรกิจบริการและทองเท่ียวกลุมเปาหมาย นักเรียนชั้น ม. 6 

ท่ัวประเทศ

กท. 1

กิจกรรม/ข้ันตอน

กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564
คณะการบริการและการทองเที่ยว

โครงการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน (โครงการตาม MOU) ผูรับบริการ: คณะศิลปศาสตร

โครงการ Non-Degree Certificate ดานการดําเนินงานภาคพ้ืนดิน (โครงการรวมมือภายใต MOU)



วัน เดือน ป
30 ตุลาคม 2563 มอ. วิชาการ 2563
มกราคม 2564 ทําบุญคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
มกราคม 2564 โครงการวันเด็กสูชุมชน  2564
มิถุนายน 2564 โครงการตามรอยอาหารพื้นเมืองภูเก็ตเพ่ือการอนุรักษ
มิถุนายน - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใหม ประจําป  2564
กรกฏาคม 2564
มีนาคม - โครงการหรอยจังฮุหนมภูเก็จ
ต.ค.-63
มิถุนายน - โครงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
กรกฏาคม 2562
มิถุนายน - โครงการประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกจิท่ี 1 ประจําป 2564
ส.ค.-63
สิงหาคม 2564 โครงการรับนองสรางสรรค สานสัมพันธ TE
กรกฏาคม 2564 โครงการรอยดวงใจเปนหน่ึงเดียวเทคโนฯ สิ่งแวดลอม (รับขวัญนอง)
สิงหาคม 2564 โครงการ English  Enjoy 
สิงหาคม 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
สิงหาคม 2564 คณบดีพบนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2564
August 0256 TE Sport Day
ตลอดปการศึกษา 2564 โครงการมีสวนรวมกับชุมชนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม/ข้ันตอน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

ทสล. 1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
20-ต.ค.-63 1. KM for Research
20-ธ.ค.-63 2. การเขียนบทความตีพิมพระดับนานาชาติ
20-ม.ค.-64 3. KM for Research
20-มี.ค.-64 4. KM for Research
20-พ.ค.-64 5. KM for Research
20-ก.ค.-64 6. การทําวิจัยแบบผสมผสาน

กิจกรรม/ข้ันตอน
คณะวิเทศศึกษา

วทศ.1
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



สวนงานประเภทวิชาการของวิทยาเขตตรัง



วัน เดือน ป
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ

ต.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  85 (8/2563) 
พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  86 (9/2563)
ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  87 (10/2563)
ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  88 (1/2564)
ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  89 (2/2564)
มี.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  90 (3/2564)
เม.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  91 (4/2564)
พ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  92 (5/2564)
มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  93 (6/2564)
ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  94 (7/2564)
ส.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  95 (8/2564)
ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  96 (9/2564)
ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  97 (10/2564)
พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  98 (11/2564)
ธ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ครั้งท่ี  99 (12/2564)

หลักสูตรการบัญชี
ต.ค. 63 โครงการอบรมบุคลิกภาพกับความคาดหวังของผูประกอบการเพื่อความสําเร็จในการทํางาน

ในวิชาชีพบัญชี
ต.ค. - พ.ย. 63 โครงการศึกษาดูงานการบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมพิเศษ
ต.ค. - พ.ย. 63 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือการแขงขันทางวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ต.ค. - ธ.ค. 63 โครงการศึกษาดูงานในประเทศดานบัญชี
พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงานและ สหกิจศึกษา
พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 โครงการใหทุนนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝกงาน WIL ในสํานักงานสอบบัญชี ระดับ Big4 

หรือระดับนานาชาติ
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 โครงการแขงขันทางดานบัญชีในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ครั้งท่ี 1  มี.ค. 64 โครงการทัศนศึกษาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานวิชาชีพบัญชีตางประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย
ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64  (Universiti Utara Malaysia : UUMและ Universiti Sains Malaysia  : USM)
เม.ย. 64 โครงการปจฉิมนิเทศ ดวยรักและผูกพันวาท่ีบัญชีบัณฑิต
มิ.ย. - ต.ค. 64 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและการใหคําปรึกษาทางวิชาการและดานอ่ืนๆ

กิจกรรม/ข้ันตอน

วข.ตรัง 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง
กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2564



วัน เดือน ป
มิ.ย. - ต.ค. 64 โครงการพัฒนาความรูและเตรียมความพรอมดานภาษีอากรกอนออกฝกประสบการณ

ภาคสนามบัญชี 
ก.ค. - พ.ย. 64 โครงการ Accounting Day

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร
ต.ค. 63 - เม.ย. 64 โครงการสรางเว็บไซตใหดูดีดวยฝมือนักศึกษา มอ. ตรัง ประจําปการศึกษา 2563
พ.ย. 63 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป 2564
ธ.ค. 63 - ก.ค. 64 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงาน
มี.ค. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการสมัยใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เม.ย. - มิ.ย. 64 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือสรางประสบการณผานการเรียนรูจากสถานประกอบการจริง
พ.ค.-64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งเซิรฟเวอรเรเดียสและการตั้งคาเชื่อมตอกับเรา

เตอรไมโครติก
ก.ค.-64 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป 2564
ตลอดปงบประมาณ โครงการพัฒนาเว็บโฮสติ้งเพ่ือการเรียนรู
ตลอดปงบประมาณ โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาดวยการสงเขาแขงขัน และนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ
ตลอดปงบประมาณ โครงการพัฒนาซอฟตแวรดวยใจสงเสริม SME ไทยใหมั่นคง ปท่ี 10

หลักสูตรการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ต.ค. 63 - เม.ย. 64 โครงการ Intensive Communicative English Training
ธ.ค. 63 - ก.ค. 64 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงาน
มิ.ย. - ก.ย. 64 โครงการ EBM at Schools 
ตลอดปงบประมาณ โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาดวยการสงเขาแขงขัน และนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ

หลักสูตรการตลาด
ส.ค. - พ.ย. 63 โครงการประกวดแผนการตลาด AIS-BrandAge Award ปท่ี 14
ต.ค. 63 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมดวยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking for 

Innovation Driven Business)”
ต.ค. - ธ.ค. 63 โครงการประกวดแผนการตลาด  Marketeer Award 
พ.ย. 63 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณและเรียนรูสภาพการดําเนินงานทางการตลาดจริง 

ครั้งท่ี 6
ธ.ค. 63 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการตลาดประจําปการศึกษา 2563
ม.ค. - ก.พ. 64 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงาน สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรม/ข้ันตอน
วข.ตรัง 2



วัน เดือน ป
ม.ค. - พ.ค. 64 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP และสินคาเกษตร จังหวัดตรัง”    

ครั้งท่ี 3
ก.พ. - มี.ค. 64 โครงการ “ป.ปายดูดี เสริมราศีกิจการ” ครั้งท่ี 7

หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว
ต.ค. 63 โครงการทัศนศึกษาและฝกปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการการทองเท่ียว (นักศึกษารหัส 60)
ต.ค. 63 โครงการอบรมมัคคุเทศกนอยเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
พ.ย. 63 โครงการทัศนศึกษาพรอมฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกและศึกษาดูงานดานการโรงแรมและ

การทองเท่ียวโดยชุมชน ณ ภาคกลางและภาคเหนือ 
พ.ย. 63 โครงการทัศนศึกษาและฝกปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการการทองเท่ียว (นักศึกษารหัส 61)
ม.ค. - ก.ค. 63 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝกงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการการทองเท่ียว) 
ก.ย. 64 โครงการทัศนศึกษามรดกทางวัฒนธรรม
ตลอดปงบประมาณ การสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา โดยสงนักศึกษาเขาประกวด/แขงขัน

หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 
ธ.ค. 63 - เม.ย. 64 โครงการเปดรั้วประกันภัย
ม.ค. - เม.ย. 64 โครงการปจฉิมนิเทศ
ม.ค. - มิ.ย. 64 โครงการสงเสริมนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการ
ก.พ. - ก.ย. 64 โครงการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา โดยสงนักศึกษาเขาประกวด/แขงขัน
มี.ค. - พ.ค. 64 โครงการศึกษาดูงานหนวยงานทางดานการประกันภัยและการจัดการความเส่ียง
เม.ย. - ต.ค. 64 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงานและสหกิจศึกษา หลักสูตรการประกันภัยและ

การจัดการความเส่ียง

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
ต.ค. - ธ.ค. 63 โครงการนิเทศฝกงานและนิเทศสหกิจศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
พ.ย. 63 - เม.ย. 64 โครงการเปดโลกวิชาชีพ BE 
ก.พ. 64 โครงการเตรียมความพรอมกอนศึกษาตอตางประเทศ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ก.พ. - เม.ย. 64 โครงการ “บันไดสูการเปนนักแปลมืออาชีพ ครั้งท่ี 4”  (Steps to Becoming a Professional 

Translator)
ก.ค. 64 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประจําปการศึกษา 2564

วข.ตรัง 3
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
หลักสูตรการจัดการรัฐกิจ

ม.ค. 64 โครงการศึกษาดูงานสืบสานพระราชปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูหลักนิติธรรม
มี.ค. 64 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของนักศึกษาในการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต

ในภาครัฐ”
มี.ค. 64 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน”
เม.ย. 64 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)  ประจําปการศึกษา 2563
เม.ย. - มิ.ย. 64 โครงการนิเทศการฝกงานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ส.ค. 64 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(การจัดการกิจ) 
ก.ย. - ต.ค. 64 โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) ครั้งท่ี 1 และ 2 ประจําปการศึกษา 2563
ตลอดปงบประมาณ โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรศิลปะการแสดงและการจัดการ
พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 งบประมาณดําเนินการสหกิจศึกษาและฝกงาน
ธ.ค. 63 โครงการศึกษาดูงานทางศิลปะการแสดง
ก.ย. 64 โครงการไหวครู

กิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป
ต.ค. 63 - ม.ค. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ครั้งท่ี 1 ต.ค. 63 โครงการ PSU TRANG INDIE PROJECT 
ครั้งท่ี 2 มีนาคม 2564

กิจกรรมสวนกลางคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
ต.ค. - พ.ย. 63 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือฝกสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ
พ.ย. 63 โครงการสัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต
ม.ค. 64 โครงการ สรางเครือขายและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ 

ประจําปงบประมาณ 2564
มี.ค. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การเขียนขอเสนอโครงการบริการวิชาการ

แบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี”
พ.ค.-64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน “การพัฒนาหลักสูตร 

WIL และการจัดทําแผนการเรียนการสอนภายใตสถานการณจริง”

วข.ตรัง 4
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
มิ.ย.-64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางนวัตกรรมการสอน

ท่ีสอดรับกับการเรียนในศตวรรตที่ 21”

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

เม.ย. - มิ.ย. 64 โครงการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมตางประเทศ
ตลอดปงบประมาณ โครงการวิพากษและนําเสนอวิทยานิพนธ
ตลอดปงบประมาณ โครงการวิพากษและนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ

สํานักงานวิทยาเขตตรัง
กิจกรรมรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564
TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "ตนกลานักธุรกิจ" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "ลูกหลานสืบสานศิลป" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "ผูนําใตรมศรีตรัง" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "ตนศิลป:ศิลปะการแสดง" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "เสนทางอาชีวศึกษาสูรั้วศรีตรัง" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "สถาภูมิ(STABHUMI)" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "โควตา ม.อ.ตรัง" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ  "มุงมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ สงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม
ม.ค. - ก.พ. 64  - โครงการ รับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

TCAS รอบที่ 2 (โควตา)
มี.ค. - พ.ค. 64  - โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใตโดยวิธีรับตรง   
มี.ค. - พ.ค. 64  - โครงการ รับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

TCAS รอบที่ 3 (Admission )
พ.ค. - มิ.ย. 64  - โครงการ การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบ Admission 

TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission )
มิ.ย. 64  - โครงการ  "ตนกลานักธุรกิจ" 
มิ.ย. 64  - โครงการ  "ลูกหลานสืบสานศิลป" 
มิ.ย. 64  - โครงการ  "ผูนําใตรมศรีตรัง" 
มิ.ย. 64  - โครงการ  "ตนศิลป:ศิลปะการแสดง" 
มิ.ย. 64  - โครงการ  "เสนทางอาชีวศึกษาสูรั้วศรีตรัง" 

วข.ตรัง 5
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
มิ.ย. 64  - โครงการ  "สถาภูมิ(STABHUMI)" 
มิ.ย. 64  - โครงการ  "โควตา ม.อ.ตรัง" 
มิ.ย. 64  - โครงการ  "มุงมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" 
มิ.ย. 64  - โครงการ รับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ
ธ.ค. 63 ม.อ.วิชาการ ประจําป 2563 (PSU Open House 2020) 

การประเมินคุณภาพภายใน
มี.ค. 64 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
มิ.ย. - ก.ค. 64 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ก.ค. 64 ประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต

กิจกรรมหองสมุด
ม.ค. - มี.ค. 64 โครงการ Library Festival 
ม.ค. - พ.ค. 64 โครงการจัดสอบ TOEIC (โครงการตอเน่ือง)

กิจกรรมประชาสัมพันธ
ม.ค. 64 โครงการสานสัมพันธสื่อมวลชน
ก.พ. 64 โครงการเครือขายสัมพันธ สงขลานครินทร ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดตรัง
ก.ค. - ส.ค. 64 โครงการ Road Show รวมกับมหาวิทยาลัย
ส.ค. 64 โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาไทย
ก.ย. 64 กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เน่ืองในวันมหิดล
ตลอดปงบประมาณ โครงการ PSU TRANG Road Show 

กิจกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งท่ี 1 ม.ค. - เม.ย. 64 โครงการการสอบหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
ครั้งท่ี 2  ส.ค. - ก.ย. 64 Computer Literacy ประจําการศึกษา 2563

กิจกรรมงานอาคารสถานที่
ก.ย. 64 โครงการอบรมอัคคีภัยและซอมหนีภัย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ต.ค. - พ.ย. 63 โครงการอาสาทําปุยหมัก
พ.ย. 63 โครงการประเพณีลอยกระทง กีฬาฮาเฮ

วข.ตรัง 6
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
พ.ย. 63 โครงการแขงขัน Folk Song เดินตามรอยพระยุคลบาทศาสตรแหงดนตรี
ครั้งท่ี 1 พ.ย. 63 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2563
ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64
ม.ค. - มี.ค. 64 โครงการคาราวานจิตอาสา สูสังคม
ก.พ. 64 โครงการกลาศรีตรังอาสาพัฒนาม.อ.
เม.ย. 64 โครงการพัฒนาความคิด ชีวิต และสังคม change for life
เม.ย. - ส.ค. 64 โครงการเก็บมาจากชอ หลอหลอมมาเพ่ือเธอ
พ.ค. 64 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาประจําปการศึกษา 2564
พ.ค. 64 โครงการ Psu Trang Challenge 
มิ.ย. 64 โครงการ Backpacking PSU On Tour 2021
ก.ค. 64 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันเพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ส.ค. 64 โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
ส.ค. 64 โครงการปฐมนักศึกษาใหมและกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564
ก.ย. 64 โครงการนองใหม Singing Contest ครั้งท่ี 12
ก.ย. 64 โครงการประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง
ก.ย. 64 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก
ก.ย. 64 โครงการศรีตรังคืนถิ่น congratulation

กิจกรรมงานทุนการศึกษาและแนะแนวนักศึกษา
พ.ย. 63 โครงการ Coaching Day ดูแลนักศึกษาอยางไรในยุคดิจิตัล
พ.ย. - ธ.ค. 63 โครงการแนะแนวอาชีพเสริม เพ่ิมรายได
ม.ค. 64 โครงการเพื่อนท่ีปรึกษา
ม.ค. 64 โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน
ก.พ. 64 โครงการเสวนาความรูเชิงจิตวิทยา     
ก.พ. 64 โครงการแนะแนว Career Ready Guide
ตลอดปการศึกษา 2563 โครงการคลินิควัยใส ใสใจสุขภาพจิต 

กิจกรรมดานกีฬา สุขภาพและนันทนาการ
มี.ค. 64 โครงการแขงขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษา     
มี.ค. 64 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 
ก.ย. 64 โครงการแขงขันกีฬา 5 วิทยาเขต  
ก.ย. 64 โครงการว่ิงประเพณีพ่ีชวนนองสูชุมชน   

วข.ตรัง 7
กิจกรรม/ข้ันตอน



วัน เดือน ป
กิจกรรมดานสวัสดิการนักศึกษา

ต.ค. 63 โครงการจิตอาสา รวมใจกันพัฒนาวัด
ธ.ค. 63 โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษย
ม.ค. 64 โครงการจิตอาสา กลา ธรรม ดี
มี.ค. 64 โครงการไหวพระ 9 วัด โบราณสถาน @นครศรีธรรมราช
มิ.ย. - ก.ย. 64 โครงการอบรมพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
ส.ค. 64 โครงการจัดทําใบอนุญาตใบขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนต
ตลอดปงบประมาณ โครงการคัดครองโรค Covid 19

กิจกรรมหอพักนักศึกษา
พ.ย. 63 โครงการหอพักสัญจร 5 วิทยาเขต
ก.พ. 64 โครงการปลูกสัมพันธ หอฉัน หอเธอ คือหอเดียวกัน
ก.ค. 64
ก.ค. 64 โครงการรับนองเขาหอพักและปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ก.ค. 64 โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย และฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
ส.ค. 64 โครงการทําบุญหอพักนักศึกษา

โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ (เก็บคาลงทะเบียน)

ต.ค. - ธ.ค. 63 โครงการบริการวิชาการ พัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
เรื่อง “ตามหลักสูตรท่ีขออนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี”

หมายเหต ุชวงเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

วข.ตรัง 8
กิจกรรม/ข้ันตอน

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก


