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แผนปฏิบัติการ (ActionPlan) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564)
ค่าเป้าหมาย/
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
ประเด็นความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร 7.2ก-5 ระดับความ
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ที่มีมาตรฐานตามระบบ
พึงพอใจของนิสิต
4.18
หลักสูตร
คุณภาพระดับนานาชาติและ ระดับปริญญาตรี.
ความไม่พึงพอใจ ร้อยละ
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการ ปีสุดท้ายต่อการ
0.37
ของสังคม
บริหารจัดการ
TSU01ความพึงพอใจของ หลักสูตร
ผู้ใช้บัณฑิต
7.4ก-8 ร้อยละ
ร้อยละ 100
หลักสูตรที่ผ่านการ
1.2 โครงการปรับปรุง
กากับมาตรฐาน
หลักสูตร
7.4ก-9 ร้อยละ
ร้อยละ 100
1.2.1 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรที่ผ่านการ
หลักสูตรเพื่อให้พร้อมใช้ ปี
รับรองสภาวิชาชีพ
การศึกษา 2564 จานวน 4
7.2ก-1 ระดับความ
ค่าเฉลี่ย 3.94
หลักสูตร
พึงพอใจของผู้มีส่วน
1.2.2 โครงการปรับปรุง
ได้ส่วนเสียต่อการ
หลักสูตรเพื่อให้พร้อมใช้ ปี
ให้บริการของฝ่าย
การศึกษา 2565 จานวน 51
วิชาการ
หลักสูตร
ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

31 พ.ค. 64

120,000
(งบ 2564)

สุทัศนีย์
รัชรี

30 ธ.ค. 63

90,000
(งบ 2564)

สุทัศนีย์
รัชรี

31 พ.ค. 64

120,000
(งบ 2564)

สุทัศนีย์
รัชรี
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 0.51

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

2. โครงการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1 ต.ค. 63 31 พ.ค. 64

30,000
(งบ 2564)

สุทัศนีย์
รัชรี

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์
ต.ค.63 –
ใหม่ แบบ Degree
มิ.ย. 64
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต.ค.63 –
เรื่อง “การออกแบบหลักสูตร
มิ.ย. 64
และการจัดการเรียนการสอน
แบบโมดูล"
5. โครงการกากับมาตรฐาน
ก.ค. 63 หลักสูตรและบริหารจัดการ
มิ.ย. 64
หลักสูตรตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. กระบวนการรับฟังผู้มีส่วนได้
ก.ค. 63 ส่วนเสียภารกิจบริหารหลักสูตร
มิ.ย. 64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รวมงบประมาณ 2563
รวมงบประมาณ 2564

10,000
(งบ 2564)
20,000
(งบ 2564)

สุทัศนีย์
รัชรี
สุทัศนีย์
รัชรี

10,000
(งบ 2564)

สุทัศนีย์
รัชรี

0.00

สุทัศนีย์
รัชรี

400,000
0.00
400,000
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
กลยุทธ์ 1.2 ปฏิรูปการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการจาก
แหล่งเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ตรงในชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ
TSU01 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.1ก-4 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชนหรือ
ปฏิบัติงานในชุมชน
(SIU01)
- ร้อยละของ
หน่วยกิตรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่มีการเรียนรู้
ในชุมชน (ฝ่าย
วิชาการ)

7.1ข-6 ร้อยละของ
นิสิตระดับปริญญา
ตรีที่สอบผ่าน
สมรรถนะทักษะ
สากล

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 50

ร้อยละ 33.33

ร้อยละ 19

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

7. การบริหารจัดการ GE
- ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทางานชุดต่าง ๆ
- จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป/ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน/
ค่าตอบแทน/ค่าสอนเกิน

มิ.ย.63 –
ก.ย.64

1,577,972.15
(งบ 2563)

- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2565
8. การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 0000121 และ
0000122/ประเมินสมรรถนะ
ทักษะสากล ด้านภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR

มิ.ย.63 –
ก.ย.64

100,000
(งบ 2564)

มิ.ย.63 พ.ค.64

100,000
(งบ 2564)

โครงการ/กิจกรรม

3,086,700
(งบ 2564)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
จุฑาทิพย์
อมรรัตน์
เบญจวรรณ
อนันต์
หฤทัย
นิธิกร
สุวิมล
ปทิตตา
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
(1) ด้าน
ภาษาอังกฤษ
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
ต่อการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีต่อการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
7.2ก-13 ระดับ
ความผูกพันของ
นิสิตระดับปริญญา
ตรี

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ค่าเฉลี่ย 3.94

ร้อยละ 0.51

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

9. พัฒนาอาจารย์หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปด้านการจัดการเรียนรู้

มิ.ย.63 –
ก.ย.64

100,000
(งบ 2564)

10. กระบวนการรับฟังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

มิ.ย.63 –
ก.ย.64

00.00

ค่าเฉลี่ย 4.20

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รวมงบประมาณ 2563
รวมงบประมาณ 2564

4,964,672.15
1,577,972.15
3,386,700.00

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

อนันต์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สังคมดิจิทัล
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.2ก-4 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
การสอนของ
อาจารย์

7.1ก-5 จานวน
หลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรม
สังคม (SIU02)
7.1ก-6 จานวน
หลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ
(SIU03)
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.34
ป.ตรี
ค่าเฉลี่ย 4.34
บัณฑิตศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.45
5 หลักสูตร

5 หลักสูตร

ค่าเฉลี่ย 3.94

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

11. การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง
ด้านการเรียนการสอน

มิ.ย.63 –
ก.ย.64

10,000
(งบ 2563)
30,000
(งบ 2564)

12. โครงการพัฒนาหลักสูตรนา
ร่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา (Non-degree) ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ”

พ.ค – ธ.ค
63

150,000
(งบ 2563)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ขวัญฤดี
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และสมรรถนะสากลของ
อาจารย์
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

7.3ก-16 ร้อยละ
ของบุคลากรสาย
คณาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาด้าน
นวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็น
ผู้ประกอบการด้าน

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ร้อยละ 0.51

ร้อยละ 5

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

190,000

รวมงบประมาณ 2563

160,000

รวมงบประมาณ 2564

30,000

13. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ
สอน

ต.ค.63 –
ก.ย. 64

200,000
(งบ 2564)

ขวัญฤดี
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

การจัดการเรียนการ
สอน
7.2ก-4 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
การสอนของ
อาจารย์

ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.34
ป.ตรี
ค่าเฉลี่ย 4.34
บัณฑิตศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.45

ค่าเฉลี่ย 3.94
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ 0.51

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนานิสิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีทักษะ
การเรียนรู้ที่ศตวรรษที่ 21
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

7.1ก-4 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชนหรือ
ปฏิบัติงานในชุมชน

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

3 ข้อ
ร้อยละ 50

7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย 3.94

7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีต่อการ

ร้อยละ 0.51

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

รวมงบประมาณ 2563

00.00

รวมงบประมาณ 2564

200,000

โครงการสหกิจศึกษาและสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
14. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16 ก.ค.63
ด้าน
สหกิจศึกษาและประชุม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสห ธ.ค.63- ก.ค.
กิจศึกษาใน
64
ปีการศึกษา 2563-2564

15. โครงการปฐมนิเทศนิสิตสห
กิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 และภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2564
16. โครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ภาค

1,950
(งบ 2563)
5,000
(งบ 2564)

5 ส.ค. 63

1,550
(งบ 2563)

3,10,17,31
ต.ค. 63

110,340
(งบ 2564)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

จิรัฐตกาล
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

5 พ.ย. 63

1,792
(งบ 2564)

มิ.ย. 63 พ.ค. 64

4,000
(งบ 2564)

มี.ค. 64

10,000
(งบ 2564)

มี.ค. 64

3,000
(งบ 2564)

เรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
17. โครงการสัมมนานิสิตก่อนไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
18. โครงการประชาสัมพันธ์
ภารกิจสหกิจศึกษาแก่นิสิต
สถานประกอบการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
19. โครงการประกวดผลงานนิสิต
สหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา
นานาชาติ ประจาปีการศึกษา
2563
20. โครงการสัมมนานิสิตหลัง
กลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

21. โครงการสัมมนานิสิตก่อนไป
มี.ค. 64
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
22. โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา
เม.ย. 64
กับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง
23. โครงการอบรมสัมมนาการ
เม.ย. 64
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
24. โครงการปฐมนิเทศนิสิตสห
ก.ค. 64
กิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 และภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2565
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนานิสิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.1ข-6 ร้อยละของ
นิสิตระดับปริญญา
ตรีที่สอบผ่าน
สมรรถนะทักษะ

ร้อยละ 19

โครงการสนันสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ภาษา

งบประมาณ
(บาท)
2,868
(งบ 2564)
5,000
(งบ 2564)
5,000
(งบ 2564)
3,000
(งบ 2564)

153,500

รวมงบประมาณ 2563

3,500

รวมงบประมาณ 2564

150,000

มิ.ย. 63 ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

85,000
(งบ 2563)
10,000
(งบ 2564)

มัสนีย์

งบประมา
ณที่ได้รับ
จัดสรรจาก
ทาง

11

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
TSU01 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

สากล
(1) ด้าน
ภาษาอังกฤษ

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

7.5ก-6 ร้อยละการ
รับนิสิตใหม่ตามแผน
รับนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี
7.5ก-7 ร้อยละการ
รับนิสิตใหม่ตามแผน
รับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

25. โครงการพัฒนาแบบทดสอบ
วัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TSU-TEP)
26. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบ TOEIC และ TSU-TEP

กลยุทธ์ 1.6 พัฒนา
กระบวนการรับนิสิตที่มี
ความหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้นิสิต
ที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละ 91.00

ร้อยละ 35.80

มหาวิทยาลั
ย

ธ.ค. 63

90,000
(งบ 2564)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

185,000

งบประมาณปี 2563

85,000

งบประมาณปี 2564

100,000

โครงการรับนิสิต
27. การรับนิสิตระดับป.ตรี ปี 1
ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา
2564
28. การรับนิสิตระดับ ป.ตรี ปี 1
ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2564
29. การรับนิสิตระดับป.ตรี ปี 3
ปีการศึกษา 2564

ต.ค. 63 –
ก.ค. 64

700,000
(งบ 2564)

ต.ค. 63 –
ก.ค. 64
ต.ค. 63 –
ก.ค. 64

100,000
(งบ 2564)
150,000
(งบ 2564)

มัสนีย์

วรรณทิพย์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

7.5ก-6 ร้อยละการ
รับนิสิตใหม่ตามแผน
รับนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ค่าเฉลี่ย 3.94

ร้อยละ 0.51

ร้อยละ 91.00

ร้อยละ 35.80

โครงการ/กิจกรรม
30. การรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ
ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563
31. การรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2563
32. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
สอบคัดเลือกปีการศึกษา 2564

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค. 63 –
ก.ค. 64

50,000
(งบ 2564)

ต.ค. 63 –
ก.ค. 64

100,000
(งบ 2564)

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

400,000
(งบ 2564)

33. กระบวนการรับฟังผู้มีส่วนได้ ส.ค. 63 –
ส่วนเสียภารกิจรับนิสิต
ก.ค. 64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
งบประมาณปี 2563
งบประมาณปี 2564
โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
นิสิต
34. โครงการประชุม
ส.ค. 63 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับ ก.พ. 64
นิสิต

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

00.00
1,500,000
00.00
1,500,000
วรรณทิพย์
10,000
(งบ 2563)
5,000

13

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.5ก-7 ร้อยละการ
รับนิสิตใหม่ตามแผน
รับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
(งบ 2564)

ค่าเฉลี่ย 3.94

ร้อยละ 0.51

35. โครงการจัดทาโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เพจและเว็บไซต์
รับนิสิต
36. โครงการผลิตเอกสาร สื่อ
และของที่ระลึกในการ
ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
37. โครงการประกวดมาสคอ
ตรับนิสิต
38. โครงการ Live สดการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิต
(ออกอากาศตามตารางสัปดาห์ละ
1 ชม.)
39. โครงการ ม.ทักษิณสัญจร ใน
โรงเรียนชั้นนา จานวน 10
โรงเรียน (คัดเลือกจากจานวน
นิสิตแต่ละโรงเรียนจากมากที่สุด
10 ลาดับแรก)

ก.ค. 63

6,750
(งบ 2563)

ต.ค. 63 ก.ค. 64

130,000
(งบ 2564)

ส.ค. - ก.ย.
63
ส.ค. 63 –
ก.พ. 64

20,000
(งบ 2563)
10,000
(งบ 2563)
10,000
(งบ 2564)
45,000
(งบ 2564)

พ.ย. 63 –
ม.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

40. โครงการตลาดนัดหลักสูตร ต.ค. 63 –
อุดมศึกษา
ก.ย. 64
41. โครงการร่วมกิจกรรม
ต.ค. 63 –
ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตตาม ก.ค. 64
การแจ้งความจานงค์ของโรงเรียน
42. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ธ.ค.63
เครือข่ายครูแนะแนว
43. โครงการติวสอบ ONET แก่ ม.ค. 64
นักเรียน
ประกอบด้วยชุดวิชา 5 วิชา
1. คณิตศาสตร์
2. สังคมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
44. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
มิ.ย.64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
งบประมาณปี 2563
งบประมาณปี 2564

งบประมาณ
(บาท)
50,000
(งบ 2564)
10,000
(งบ 2564)
300,000
(งบ 2564)
20,000
(งบ 2564)

30,000
(งบ 2564)
646,750
46,750
600,000

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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ค่าเป้าหมาย/
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ประเด็นความท้าทายที่2 การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาการ
บริหารจัดการและระบบ
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงาน ตาม
เกณฑ์คุณภาพระดับสากล
TSU05 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

7.4ข-2 ร้อยละของ
ตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
(ปีงบประมาณ)

ร้อยละ 95.46

7.4ก-1 ระดับการ
รับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการนาองค์กร
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 4.47
ค่าเฉลี่ย 4.52

โครงการ/กิจกรรม

45. โครงการจัดทาแผน ประชุม
และติดตามผลการดาเนินงานราย
ไตรมาส
- แผนปฏิบัติการ
- แผนพัฒนาคุณภาพ
- แผนความเสี่ยง
- แผนควบคุมภายใน
- แผนการจัดการความรู้
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผน Happy Workplace
46. การประเมินคุณภาพภายใน
ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561
47. การสื่อสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
1. บุคลากรภายใน
- บันทึกข้อความ/เอกสาร

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย.63 –
ก.ย. 64

50,000
(งบ 2563)
150,000
(งบ 2564)

บุคลากร
ฝ่ายวิชาการ

ต.ค.63 –
ก.ย. 64
มิ.ย.63 –
ก.ย. 64

20,000
(งบ 2564)
-

หัวหน้าฝ่ายฯ
วรรณทิพย์
หัวหน้าฝ่ายฯ
เบญจวรรณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.4ก-3 ผลการ
ประเมินผู้นา
ระดับสูง

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ค่าเฉลี่ย 4.70

7.4ก-4 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดย
ปปช. (TSU09)

ค่าเฉลี่ย 3.94

7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ

ร้อยละ 0.51

7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน

90 คะแนน

โครงการ/กิจกรรม
- ระบบ e-doc
- Line
- การประชุมกลุ่มย่อย
- การประชุมฝ่ายวิชาการ
2. บุคคลภายนอก
- เว็บไซต์
- เฟสบุ๊ค
- จุลสาร

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบ

7.3ก-17 ร้อยละ
บริหารและทรัพยากรมนุษย์ ของบุคลากรสาม
สนับสนุนที่ผ่านการ
ที่มีประสิทธิภาพ สู่
ทดสอบสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ด้าน ICT
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่
7.3ก-10 ระดับ
เข้มแข็ง
ความพึงพอใจของ
TSU05 ระดับคุณธรรมและ บุคลากรด้าน
บรรยากาศการ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทางาน
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ร้อยละ 20

ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.21

ค่าเฉลี่ย 4.05
ค่าเฉลี่ย 4.26
ภาพรวม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

220,000

งบประมาณปี 2563

50,000

งบประมาณปี 2564

170,000

48. โครงการพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ

ต.ค.63 –
ก.ย. 64

100,000
(งบ 2564)

หัวหน้าฝ่ายฯ
ฉัตรปวีณ์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.3ก-13 ระดับ
ความผูกพันของ
บุคลากร
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน
7.3ก-14 ดัชนี
ความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ค่าเฉลี่ย 4.30
ค่าเฉลี่ย 4.54
ค่าเฉลี่ย 4.22
ภาพรวม
ร้อยละ 79.61

ร้อยละ 74.55
ร้อยละ 81.30
90 คะแนน

7.4ก-4 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดย
ปปช. (TSU09)
ค่าเฉลี่ย 3.94

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ต.ค.63 –
ก.ย. 64

160,000
(งบ 2564)

หัวหน้าฝ่ายฯ
ฉัตรปวีณ์

มิ.ย.63 –
ก.ย. 64

30,000
(งบ 2563)
100,000
(งบ 2564)

หัวหน้าฝ่ายฯ
ขวัญฤดี
ฉัตรปวีณ์
เบญจวรรณ

ร้อยละ 0.51

49. ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรพัฒนาตนเองตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์กรความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเอง
50. โครงการองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace)
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

กลยุทธ์ 2.3พัฒนาการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล
TSU05 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

7.4ก-4 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดย
ปปช. (TSU09)

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

90 คะแนน

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

390,000

งบประมาณปี 2563

30,000

งบประมาณปี 2564

360,000

51. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในหน่วยงาน

52. โครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้กับบุคลากร

ต.ค.63 –
ก.ย. 64

30,000
(งบ 2564)

ต.ค.63 –
ก.ย. 64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000
(งบ 2564)
60,000

งบประมาณปี 2563

00.00

งบประมาณปี 2564

60,000

ประเด็นความท้าทายที่ 3ความมั่นคงทางการเงินการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมให้มี
7.1ก-6 จานวน
5 หลักสูตร
โครงการการดาเนินงานสร้าง
มิ.ย.63 –
หลักสูตรต่อเนื่องและการ
หลักสูตรระยะสั้น
Platform การจัดการเรียนการ ก.ย. 64
บริการวิชาการเพื่อชุมชน
(Non-Degree) เพื่อ
สอนรูปแบบใหม่

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

150,000

ขวัญฤดี
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

และการหารายได้
TSU06 ประสิทธิภาพการ
บริหารเงิน

พัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ
(SIU03)
7.1ก-6 จานวน
หลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ
(SIU03)
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม
53. โครงการการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอบ
แบบ Non - Degree

5 หลักสูตร

ค่าเฉลี่ย 3.94

ร้อยละ 0.51

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

54.โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอบแบบ Per –
Degree

มิ.ย.63 –
ก.ย. 64

100,000

จุฑาทิพย์

55.โครงการการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอบแบบ
Teaching Innovation

มิ.ย.63 –
ก.ย. 64

50,000

อนันต์

โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณ
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีต่อ
การให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
7.2ก-2 ระดับความ
ไม่พึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีต่อ
การให้บริการของ
มหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย 3.94

ร้อยละ 0.51

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

300,000

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์
ภาษา

56. ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ภาษา

มิ.ย. 63 ก.ย. 64

5,000
(งบ 2563)
5,000
(งบ 2564)

มัสนีย์

งบประมา
ณที่ได้รับ
การ
จัดสรร
จากทาง
มหาวิทยา
ลัย
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

57. โครงการบริการการแปล

58. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP)
ให้แก่คณาจารย์และพนักงานฝ่าย
สนับสนุน

59.โครงการภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารเบื้องต้น

ช่วง
ระยะเวลา

ต.ค. 63 ก.ย. 64

ก.ย. 63
ก.ย. 64

ม.ค.64

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณขึ้นอยู่
กับจานวน
ผู้ใช้บริการ

85,000
(งบ 2563)
80,000
(งบ 2564)

80,000
(งบ 2564)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

มัสนีย์

งบจาก
การหา
รายได้จา
การ
บริการ
ทาง
วิชาการ
งบประมา
ณที่ได้รับ
การ
จัดสรร
จากทาง
มหาวิทยา
ลัย
งบจาก
การหา
รายได้จา

24

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
การ
บริการ
ทาง
วิชาการ

60. โครงการภาษาเกาหลีเพื่อ
การสื่อสารเบื้องต้น
61. โครงการภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารเบื้องต้น

ก.พ.64

80,000
(งบ 2564)

กพ. 64

80,000
(งบ 2564)

62. โครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสาร

มี.ค. 64

63.โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

เม.ย. 64

80,000
(งบ 2564)

72,000
(งบ 2564)

มัสนีย์

งบจาก
การหา
รายได้จา
การ
บริการ
ทาง
วิชาการ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

64. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.
65. โครงการการเขียนบทความ
เชิงวิชาการพื้นฐานให้แก่
คณาจารย์และพนักงานสาย
สนับสนุน (Basic Academic
Writing)
66. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย

67. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบ CU-TEP

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

พ.ค. 64

80,000
(งบ 2564)

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ก.ค. 64

65,000
(งบ 2564)

80,000
(งบ 2564)

80,000
(งบ 2564)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

งบประมา
ณที่ได้รับ
การ
จัดสรร
จากทาง
มหาวิทยา
ลัย
งบจาก
การหา
รายได้จา
การ
บริการ
ทาง
วิชาการ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

68. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบ TOEFL ITP

ส.ค. 64

69. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบ TOEIC

ส.ค. 64

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

80,000
(งบ 2564)
80,000
(งบ 2564)
1,032,000

งบประมาณ 2563

90,000

งบประมาณ 2564

150,000

792,000

งบที่ได้รับ
จัดสรร
จาก
มหาวิทยา
ลัย
150,000
บาท (งบ
ที่ได้รับ
จัดสรร
จาก
มหาวิทยา
ลัย)
792,000
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
บาท (งบ
จากการ
หารายได้
จากการ
บริการ
วิชาการ)

