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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2559 - 2563
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คานา
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2559 – 2563
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบในการบริ ห ารงานบุ ค ลากรของฝ่ า ยวิ ช าการ และ สอดรั บ กั บ การด าเนิ น งาน
ตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2559 - 2563 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการที่มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะสากล ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสาเร็จของดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ คลากร ฝ่ ายวิช าการ มหาวิท ยาลั ย ทัก ษิ ณ ประจาปี
การศึกษา 2559 - 2563 จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรให้ มีคุณภาพ พร้อมพัฒ นางาน
ของฝ่ายวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ
วิสัยทัศน์
“เป็ น หน่ ว ยงานส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา เพื่ อ สร้างความเป็น เลิ ศทาง
วิชาการให้กับมหาวิทยาลัย”
พันธกิจ
1. กาหนดแผนพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็น
เลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และการศึกษาต่อเนื่องที่มุ่งตอบสนองผู้รับบริการและ
ความต้องการของสังคม
สมรรถนะหลัก (Core Process)
A
Academic
Q
Quality
A
Assessment
D
Development

วิชาการ
คุณภาพ
การควบคุม ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“เป็นหน่วยประสานงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพ โดยการควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”
ค่านิยมหลักขององค์กร (TSU Core Values)
1. คารวะ (Respect) มีคารวะธรรม หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่า และความสาคัญ แล้วปฏิบัติต่อ
บุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยคามถูกต้อง จริงใจ
คุณลักษณะสาคัญ
 เคารพตนเอง เคารพและให้เกียรติผู้อื่น เคารพองค์กร เคารพกฎกติกาของสังคม
พฤติกรรม
 เคารพตนเอง (ใช้วาจาสุภาพ แต่งกายถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ตรง
ต่อเวลา)
 เคารพและให้เกียรติผู้อื่น (รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับเหตุผลที่ดีกว่า เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น)
 เคารพองค์กร (ปฏิบั ติตนอยู่ในกติกา/ระเบียบ และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร รักษา
ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร)
 เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)
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2. ปัญ ญา (Wisdom) มีปั ญ ญาธรรม หมายถึง ใช้สติและปัญ ญาในการดาเนินชีวิต อันจะก่อให้ เกิด
ความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กรและสังคม
 เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)
 ตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ขององค์กร/สังคมเป็นหลัก
3. สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/องค์กร/สังคม
 ร่วมมือกันทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
4. มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็น
หลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนด
 มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 มีความคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
5. มีความคุ้มค่า(Worthiness) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธ์ภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อองค์กรและสังคมโดยคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร
 ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อย/ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 มีผลการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร/สังคม
6. นาพาสังคม (Social Responsibility) เอาใจใส่ เป็นที่พึ่งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการร่วมแก้ปัญหา/พัฒนาสังคม
 มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ
ประวัติความเป็นมา
ฝ่ ายวิช าการ ส านั ก งานมหาวิท ยาลั ย เป็ นหน่ ว ยงานที่ จัดตั้ งขึ้น เนื่อ งจากการแยกภารกิจ ประกั น
คุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มี มติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ และภาระหน้ าที่ ข องฝ่ า ยวิช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกากับ
มาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดาเนินการด้านการรับนิสิต และ
การบริการวิชาการ
ที่ตั้งของฝ่ายวิชาการ มีทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้
1. ส านั ก งานวิท ยาเขตพั ท ลุ ง ณ ชั้ น 2 อาคารบริ ห ารและส านั ก งานกลาง มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
วิทยาเขตพัทลุง
2. สานักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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ภารกิจหลัก
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและ
ความรับ ผิดชอบด้านการกากับ มาตรฐานและการพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและ
ดาเนิ น การด้านการรั บ นิ สิ ต และการบริ ก ารวิช าการ โดยได้ แบ่ งกลุ่ มภารกิจตามโครงสร้างการบริหารและ
ลักษณะงานภายในออกเป็ น 4 กลุ่มภารกิจ คือ โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ กลุ่ มภารกิจพัฒ นา
การศึ ก ษา กลุ่ ม ภารกิ จ บริ ก ารวิ ช าการและการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง และกลุ่ ม ภารกิ จ บริ ห ารงานทั่ ว ไป โดยมี
รายละเอียดในแต่ละกลุ่มภารกิจดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มภารกิจและลักษณะการดาเนินงาน
กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ
ลักษณะการดาเนินงาน
1. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
1.1 ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
- ประสานการจัดการเรียนการสอน
- ติดตามและประเมินผลการสอนและการบริหารหลักสูตร
- จัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
2.1 ภารกิจรับนิสิต
- วางแผนการรับนิสิตร่วมกับฝ่ายแผนงาน
- วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
- ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
- ดาเนินการรับนิสิตทุกขั้นตอน
- ระบบสารสนเทศการรับนิสิต
2.2 ภารกิจบริหารหลักสูตร
- พัฒนาและบริหารหลักสูตร
- กากับมาตรฐาน
- รับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
- ระบบสารสนเทศหลักสูตร
2.3 ภารกิจสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษานานาชาติ
- พัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล
- ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2.4 ภารกิจพัฒนาอาจารย์และ
- สารวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์ และกาหนดแผนการพัฒนา
ปฏิรูปการเรียนรู้
อาจารย์
- จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ ประสานการจัด
บรรยากาศทางวิชาการ ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม
การสอน
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กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ
2.5 ภารกิจประชุมสภาวิชาการ

ลักษณะการดาเนินงาน
- อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
- จัดประชุมสภาวิชาการ จัดทาเอกสารการประชุม และจัดทารายงาน
การประชุม
- ประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามมติ

3. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
3.1 ภารกิจบริการวิชาการ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
- แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการ
- บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
- ระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ ฐานข้อมูลวิทยากร บุคลากร
และชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3.2 ภารกิจการศึกษาต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบและกลไกการศึกษาต่อเนื่อง
- แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการด้านการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดาเนินงานโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
- ระบบสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่อง
4. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
4.1 ภารกิจบริหารงานทั่วไป
- บริหารงบประมาณ
- การเงินและพัสดุ
- บริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
- สารบรรณ
- เลขานุการผู้บริหาร
- ประชาสัมพันธ์
- ประชุมฝ่ายวิชาการ
4.2 ภารกิจพัฒนาคุณภาพ
- แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
- แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายวิชาการ
- แผนงบประมาณฝ่ายวิชาการ
- แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
- แผนการบริหารความเสี่ยง
- ควบคุมภายใน
- การจัดการความรู้

7

กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ

ลักษณะการดาเนินงาน
- การประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายวิชาการ แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
3. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
4. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
มีรายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารดังนี้

โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สานักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจ
พัฒนาการศึกษา
- ภารกิจรับนิสิต
- ภารกิจบริหารหลักสูตร
- ภารกิจสหกิจศึกษา
- ภารกิจพัฒนาอาจารย์และ
ปฏิรูปการเรียนรู้
- ภารกิจประชุมสภาวิชาการ

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้
- ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
- ภารกิจบริการวิชาการ
- ภารกิจการศึกษาต่อเนื่อง

กลุ่มภารกิจ
บริหารงานทั่วไป
- ภารกิจบริหารงานทั่วไป
- ภารกิจพัฒนาคุณภาพฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
(ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
(อ.ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
(ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์)
- นางสาววทินา จันทร์นวล
- นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
- นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล*
- ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
- นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
- นางรัชรี ตุดเกื้อ

หัวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
(นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์)
- นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
- นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
- นางเบญจวรรณ ทองคง*
- นายอนันต์ ปังหลีเส็น
- นางหฤทัย บุญศรี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
และการศึกษาต่อเนื่อง
(นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ)
- นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
- นางรสวารินทร์ ทองสม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
-นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล*
- นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
- นางเบญจวรรณ ทองคง*

บุคลากรฝ่ายวิชาการ
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรจาแนกตาม ประเภท ตาแหน่งงาน และวุฒิการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ประเภท
วุฒิการศึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
2. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
3. นางสาววทินา จันทร์นวล
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
5. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
6. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
7. นางรัชรี ตุดเกื้อ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
8. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
9. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
10. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
11. นางเบญจวรรณ ทองคง
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
12. นางรสวารินทร์ ทองสม
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
13. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
14. อาจารย์
อ หฤทัย บุญศรี
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
ตารางที่ 3 รายชื่อผู้บริหารและบทบาทหน้าที่
ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
รองอธิการบดี
รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นักวิชาการ
อาจารย์

บทบาทและหน้าที่
- กากับดูแลและรับผิดชอบควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
- กากับดูแลและรับผิดชอบกลุ่มภารกิจพัฒนา
การศึกษา และกลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
- ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับจังหวัด
สงขลา ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัด
หนึ่งมหาวิทยาลัย”
- กากับดูแลส่งเสริม และสนับสนุน การบริหาร
โครงการตามนโยบาย Academic Cluster
ที่ส่วนงานรับผิดชอบหลักสังกัดวิทยาเขตสงขลา
- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
- ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับจังหวัดพัทลุง
ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย”
- กากับดูแลส่งเสริม และสนับสนุน การบริหาร
โครงการตามนโยบาย Academic Cluster

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

น.ส.อมรรัตน์ วรรณวิไล

บทบาทและหน้าที่
ที่ส่วนงานรับผิดชอบหลักสังกัดวิทยาเขตพัทลุง
- กากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
- กากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจการศึกษา
ต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
- กากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
- กากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
- กากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจการรับนิสิต
- กากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจสหกิจศึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมอบหมาย
- ประสานการดาเนินงานด้านบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
- ประสานการดาเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง
ของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
มอบหมาย
- กากับ ดูแลและสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ฝ่ายวิชาการ
- กากับ ติดตามการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการให้
เป็นไปตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และภารกิจที่กาหนด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรจาแนกตาม ประเภท ตาแหน่งงาน และวุฒิการศึกษา

ลาดับ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล

ประเภท

นางสาวอมรรั
1.
ตน์
วรรณวิไล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นางสาวศิริวรรณา
กราปัญจะ
นางสาววทินา
จันทร์นวล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑาทิพย์
อินทรัตน์
นางสาวขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล
นางสุทัศนีย์
ดีสมุทร

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นางรัชรี ตุดเกื้อ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
8. นางฉัตรปวีณ์
พนักงาน
รูปประดิษฐ์
มหาวิทยาลัย
9. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล พนักงาน
นิลเอสงค์
มหาวิทยาลัย
10. นางสาววรรณทิพย์ พนักงาน
หนูหลง
มหาวิทยาลัย
11. นางเบญจวรรณ
ลูกจ้างของ
ทองคง
มหาวิทยาลัย
12. นางรสวารินทร์
ลูกจ้างของ
ทองสม
มหาวิทยาลัย
13. นายอนันต์
ลูกจ้างของ
ปังหลีเส็น
มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา/สาขา

ตาแหน่ง

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
(ปี)/ตาม
ภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ปัจจุบัน

ปริญญาโท/
ศษ.ม.เทคโนโลยีทาง
การศึกษา
ศษ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท/
วท.ม.ธุรกิจเกษตร
ปริญญาโท/
ศศ.ม.การวัดผล
และวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท/วท.ม.
การบริหารโครงการ
ปริญญาตรี/
บธ.บ.การบัญชี
ปริญญาตรี/
วท.บ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี/
น.บ.สาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี/
บธ.บ.การตลาด
ปริญญาตรี/
บธ.บ.การตลาด
ปริญญาตรี/
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์)
ปริญญาตรี/
บธ.บ.การบัญชี
ปริญญาตรี/บธ.บ.การ
จัดการทั่วไป
ปริญญาตรี/วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการ

2 ปี 8 เดือน

12 ปี
10 เดือน

นักวิชาการ

2 ปี

12 ปี

นักวิชาการ

10 ปี

12 ปี
4 เดือน

นักวิชาการ

1 เดือน

นักวิชาการ

2 ปี

11 ปี
11 เดือน
11 ปี

นักวิชาการ

8 ปี

12 ปี

นักวิชาการ

2 ปี

12 ปี

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
นักวิชาการ

2 ปี

6 ปี

2 ปี

10 ปี

นักวิชาการ

2

2

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
นักวิชาการ

6 ปี

6 ปี

2 ปี

8 ปี

6 เดือน

6 เดือน

อายุงาน
ตั้งแต่
บรรจุ

ลาดับ

14

ชื่อ-สกุล

นางหฤทัย บุญศรี

ประเภท

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา/สาขา

(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
และงานอาชีพ

ตาแหน่ง

อาจารย์

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
(ปี)/ตาม
ภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ปัจจุบัน

4 เดือน

ตารางที่ 5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จาแนกตามกลุ่มภารกิจ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ภาระงาน
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
1. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์ นักวิชาการ งานหลัก
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
- งานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานพัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล
- งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
นักวิชาการ งานหลัก
- งานพัฒนาหลักสูตรใหม่
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
3. นางรัชรี ตุดเกื้อ
นักวิชาการ งานหลัก
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานกากับมาตรฐานอาจารย์ประจาหลักสูตร
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- ฐานข้อมูลหลักสูตร
4. นางสาววทินา จันทร์นวล
นักวิชาการ งานหลัก
- งานประชาสัมพันธ์รับนิสิต
- งานตรวจสอบคุณวุฒิและหลักฐานผู้สมัครสอบ

อายุงาน
ตั้งแต่
บรรจุ

4 เดือน

ลาดับ

5.

ชื่อ-สกุล

นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
1. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
(หัวหน้าโครงการจัดตั้ง)

ตาแหน่ง

นักวิชาการ

นักวิชาการ

2.

นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

นักวิชาการ

3.

นายอนันต์ ปังหลีเส็น

นักวิชาการ

4.

นางหฤทัย บุญศรี

อาจารย์

ภาระงาน
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
- งานตรวจข้อสอบ
งานรอง
- งานรับนิสิต
งานหลัก
- งานรับนิสิต
- งานวิจัยการรับนิสิต
- งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ
งานรอง
- งานประชาสัมพันธ์รับนิสิต
- งานตรวจสอบคุณวุฒิและหลักฐานผู้สมัครสอบ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ
งานหลัก
- งานบริหารจัดการรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- ดูแลการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาบังคับ จานวน 6 รายวิชา
รายวิชาบังคับเลือก จานวน 2 รายวิชา
- งานพัฒนาอาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานหลัก
- งานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
งานหลัก
- งานบริหารจัดการรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ดูแลการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 20 รายวิชา
- งานระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานหลัก
- งานสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- เป็นผู้ประสานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานใน

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ภาระงาน
ชีวิตประจาวัน และรายวิชาการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
1. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ นักวิชาการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

2.

นางรสวารินทร์ ทองสม

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล*

งานหลัก
- งานพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
- งานสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
- งานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงาน
พันธสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ
วิชาการ
- งานบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
- งานประสานการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
- งานบริการวิชาการตามนโยบาย
- งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ
งานรอง
- งานการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน งานหลัก
บริการ
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาต่อเนื่อง
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
- งานจัดโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง
- งานระบบสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่อง ฐานข้อมูล
การศึกษาต่อเนื่อง
งานรอง
- งานบริการวิชาการ
นักวิชาการ

งานหลัก
- งานบริหารงบประมาณ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

ตาแหน่ง

2.

นางเบญจวรรณ ทองคง*

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

3.

นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ภาระงาน
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้
งานหลัก
- งานประสาน และดูแลการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขตพัทลุง
- งานจุลสาร งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
- งานประชุมฝ่ายวิชาการ
- งานจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ
- ประสานงานสารบรรณ
งานหลัก
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
- งานติดตามผลการดาเนินงานตามคาสั่งการ
- งานบุคลากรและสวัสดิการ
- งานการเงินและพัสดุ

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2558
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ
และประกัน คุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาตนเอง ผ่านที่ประชุมฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2557 และโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
ของฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ระหว่ างวั น ที่
12–14 มิถุนายน 2557 ซึ่งตามแผนได้กาหนดนโยบายการพัฒนาตนเองของบุคลากร ดังนี้
1. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ผลการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2558 พบว่า บุคลากรทุกคนทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ได้ รับการพัฒ นาตนเอง แต่ส่วนใหญ่เป็นการพัฒ นาในมหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่ได้เข้าอบรม
จากหน่วยงานภายนอก จานวน 7 คน จากจานวน 15 คน
2. การผลิตผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท ทาคู่มือการปฏิบัติงานหรืองานวิจัยจากงานประจา 1 เรื่อง/ปี
(Routine to Research) พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ ขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติ ง าน 1 เล่ ม /ปี ซึ่ งผลการพั ฒ นาตนเองในปี ก ารศึ ก ษา 2558 บุ ค ลากรด าเนิ น การจั ด ท าคู่ มื อ
การปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ จานวน 3 เรื่อง และอยู่ระหว่างการจัดทาผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี จานวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557–2560 ทุกปีงบประมาณ
3. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับบุคลากร คนละ 10,000 บาท
เพื่อเข้ารับการพัฒนาตนเองตามภาระงานที่รับผิดชอบ
จากผลการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2557 บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนามีการนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมสัมมนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของตนเอง พิจารณาได้จากแบบรายงาน
การพั ฒ นาตนเอง ของฝ่ า ยวิ ช าการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับปรุงการกาหนดนโยบายในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการพัฒนาตนเองของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือ
ตามความเหมาะสม
2. การผลิตผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
- พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปริญญาโท ตรี ทาคู่มือการปฏิบัติงานหรืองานวิจัยจากงานประจา
1 เรื่อง/2 ปี (Routine to Research)
- พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย วุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานหรือ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
1 เล่ม/2 ปี
3. การพั ฒ นาเพื่ อ เข้ าสู่ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้น เช่ น การเขีย นบทความ เอกสารเชิงวิเคราะห์ คู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน การวิจัย เป็นต้น
4. วิธีการอื่นที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมให้เรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้ (KM) ในหน่วยงาน
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะสากล
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสาเร็จของดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
- การจัดทาแผนและติดตามการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
- โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานเพื่อขอตาแหน่งชานาญการ
- การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
- การพัฒนาทักษะสากลด้านภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนออนไลน์
- การพัฒนาทักษะสากลด้าน IT
- การพัฒนาทักษะสากลด้านการบริหารจัดการ

ที่

ชื่อ-สกุล

1. จิรัฐตกาล นิลเอสงค์

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่ายวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2559 – 2563
ประจาปีการศึกษา
รายการพัฒนาตนเอง
หน่วย
2559
2560
2561
2562
นับ
1. การอบรม/สัมมนา
1 ครั้ง/ปี




ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
- เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพสหกิจ
ศึกษา
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
1 ครั้ง/ปี




ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
- เรื่อง Presentation Pro การ
นาเสนออย่างมืออาชีพ
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
2 ปี/


(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
1 เรื่อง
- คู่มือ เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
- วิจัยสถาบัน เรื่อง สหกิจศึกษาทาง
รอดของอุดมศึกษาไทย
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ


2563

หมายเหตุ



ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี



-

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง

2. นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล 1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป/การบริหารจัดการงบประมาณ
- สัมมนาเครือข่ายหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- การประกันคุณภาพหลักสูตร
- การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงาน/ระดับมหาวิทยาลัย
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี





















ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
(Negotiation Strategies)
- ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย เพิ่ม
ผลผลิตองค์กรด้วย LEAN
- Presentation Pro การนาเสนอ
อย่างมืออาชีพ
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- วิจัยสถาบัน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563





2 ปี/
1 เรื่อง

-

-

-

-

-



หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

3. นางสาววทินา จันทร์นวล

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การประชุมสภาวิชาการ
- การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
- ระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- การตรวจกระดาษคาตอบด้วย
เครื่องตรวจคอมพิวเตอร์
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10
และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
- การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
- การใช้โปรแกรม SPSS for
Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2 ปี/
1 เรื่อง

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี

























ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

-

-



2563

-

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง

4. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง 1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ระบบการรับนิสิต
- การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงาน/ระดับมหาวิทยาลัย
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
- ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย เพิ่ม
ผลผลิตองค์กรด้วย LEAN
- Presentation Pro การนาเสนอ
อย่างมืออาชีพ
- การเขียนโครงการวิจัย
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- วิจัยสถาบัน เรื่อง ปัจจัยที่ส่งต่อ
การรับนิสิต
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2559

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี























2 ปี/
1 เรื่อง
-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

-

-



-

-

-

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง

5. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ 1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- สัมมนาเครือข่ายหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน
การสอนยุคใหม่
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- การทาวิจัย R2R
- การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
- การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี





















ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การจัดโครงการ
ฝึกอบรม กรณีได้รับการว่าจ้างจาก
หน่วยงานภายนอกให้ดาเนินการจัด
โครงการ
- วิจัยสถาบัน เรื่อง การสร้าง
สมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน ผู้รับผิดชอบภาระหน้าที่
ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ
เรื่อง

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562




-



-

2563

-

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

6. นายอนันต์ ปังหลีเส็น

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป/การบริหารจัดการงบประมาณ
- สัมมนาเครือข่ายหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- การจัดทาระบบการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้
ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- การจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปแบบ Active
Learning
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อดิจิตัล
- Presentation Pro การนาเสนอ
อย่างมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูด
และการแสดงออก

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี

















ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การบริหารจัดการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ
2 ปี/
1 เรื่อง

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563



-

-

-

-

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

7. นางรัชรี ตุดเกื้อ

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
หลักสูตรและหรือการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
- การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
2.1 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามแนวทาง ของ (AUN QA )
2.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
2.3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชีวิตและ
การทางานอย่างสร้างสรรค์
2.4 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.5 การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2 ปี/
1 เรื่อง

2559


ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี





















ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
3.1 คู่มือพัฒนาหลักสูตร
3.2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การ
ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

-

-



2563

-

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

8. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
หลักสูตรและหรือการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
- การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
2.1 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามแนวทาง ของ (AUN QA )
2.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
2.3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชีวิตและ
การทางานอย่างสร้างสรรค์
2.4 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.5 การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2 ปี/
1 เรื่อง

2559


ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี





















ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
3.1 คู่มือพัฒนาหลักสูตร
3.2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

-

-



2563

-

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

9. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1.1 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
1.2 การดาเนินงานบริการวิชาการเพื่อสังคม
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชากร
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
2.1 การประเมินแผนงานและโครงการ
2.2 การจัดการโครงการฝึกอบรม
2.3 การวางแผนและการบริหารโครงการ
2.3 หลักการพูดในที่ชุมชน/พิธีกรอาชีพ
2.5 การพัฒนาการทางานด้วยความคิดบวก
2.6 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชีวิตและการทางาน
อย่างสร้างสรรค์
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
- วิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
ประจาปีการศึกษา
นับ 2559 2560 2561 2562 2563
1 ครั้ง/ปี   



-











2 ปี/
1 เรื่อง

-



-

-





-

-

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน 10,000
บาท/ปี

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

10. นางรสวารินทร์ ทองสม

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการการศึกษา
ต่อเนื่อง
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- การพูดนาเสนอในที่สาธารณะ
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การเป็นเลขานุการ
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2559

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี

























-

-

-

-

2 ปี/
1 เรื่อง
-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

-

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

11. นางสาวขวัญฤดี
ศุภทรัพย์ไพศาล

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- การเงินและพัสดุ
- การพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการ
เรียนรู้
- การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงาน
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
- พระราชบัญญัติการเงินและพัสดุ
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การจัดโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาอาจารย์ด้าน

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2 ปี/
1 เรื่อง

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี

























ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
การเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
- วิจัยสถาบัน เรื่อง วิเคราะห์
สมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ทักษิณที่สอดคล้องกับการปฏิรูป
การเรียนรู้
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

-

-

-

2563



หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

12. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์

รายการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การเงินและพัสดุ
- การพัฒนาบุคลากร
- เลขานุการ
- สารบรรณ
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
- หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ
- ครบเครื่องเรื่องพิธีกร
- การเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน
- การใช้โปรแกรม SPSS for
Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การเดินทางไปราชการ
และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2 ปี/
1 เรื่อง

2559

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

หมายเหตุ
ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี

























ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง
ราชการภายในประเทศ
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

หน่วย
นับ

2559

-

-

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562
-

-

-

2563
-

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

รายการพัฒนาตนเอง

13 นางเบญจวรรณ ทองคง 1. การอบรม/สัมมนา
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
2. การฝึกอบรมระยะสั้นตาม
ความสนใจ (ได้รับวุฒิบัตร)
เรื่อง การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทา
รายงานการประชุม
3. การผลิตผลงานเชิงพัฒนา
(คู่มือ/วิจัยสถาบัน)
- คู่มือ เรื่อง การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
4. การเสนอขอตาแหน่งชานาญการ

ประจาปีการศึกษา
2560
2561
2562

หน่วย
นับ
1 ครั้ง/ปี

2559

2563

หมายเหตุ

















ตามความ
เหมาะสม
ภายในวงเงิน
ที่กาหนด
จานวน
10,000
บาท/ปี

-





2 ปี/
1 เรื่อง











-

-

-

-

-

-

