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แผนปฏิบัติการ (ActionPlan) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2562
ค่าเป้าหมาย/
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
ประเด็นความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร
ระดับ 3
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ที่มีมาตรฐานตามระบบ
7.4ก-8 ร้อยละ
ร้อยละ 100
- การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในคณะ
คุณภาพระดับนานาชาติและ หลักสูตรที่ผ่านการ
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ กากับมาตรฐาน
อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ของสังคม
7.4ก-9 ร้อยละ
ร้อยละ 100
- การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในคณะ
TSU01ความพึงพอใจของ หลักสูตรที่ผ่านการ
นิติศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
ผู้ใช้บัณฑิต
รับรองสภาวิชาชีพ
1 หลักสูตร
7.2ก(ฉ-5) ร้อยละ
ร้อยละ 70
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรของ
ของนิสิตระดับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สอดคล้องกับ
ปริญญาตรีชั้นปี
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
สุดท้ายที่ตอบแบบ
ระดับอุดมศึกษา และตามกรอบ
สารวจความพึง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พอใจต่อการบริหาร
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
จัดการหลักสูตร
- ปรับปรุงตามรอบ 8 หลักสูตร
(ฝ่ายวิชาการ)
1. ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน
7.2ก-3 ระดับความ
พึงพอใจ
2. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
พึงพอใจของนิสิต
ค่าเฉลี่ย 4.00
3. วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี
ไม่พึงพอใจ
4. วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
ปีสุดท้ายต่อการ
ร้อยละ 0.20
5. ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน
บริหารจัดการ
6. ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
หลักสูตร
7. บัญชีบัณฑิต
ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย.62 พ.ค.63

10,000

มิ.ย.62 พ.ค.63

210,000

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
สุทัศนีย์
รัชรี
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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)

มิ.ย.62 พ.ค.63

25,000

8. บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
- ขอปรับปรุงก่อนจานวน 3 หลักสูตร
1. น.บ.นิติศาสตร์
2. ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล
3. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร

3. โครงการประชุม สัมมนา อบรมที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตร และ
การกากับมาตรฐานหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ 1
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียน มคอ.2 แบบ WIL และการสร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบการ (การ
ฝังตัว) (ปรับการดาเนินการเป็นแบบ
การวิพากษ์หลักสูตร)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียน มคอ.2 แบบ WIL และการสร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบการ (การ
ฝังตัว)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
กลยุทธ์ 1.2 ปฏิรูปการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการจาก
แหล่งเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ตรงในชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ
TSU01 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

7.1ก(ฉ-2) ร้อยละ
ของนิสิตหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เรียนรู้
ในชุมชนต่อนิสิต
ระดับปริญญาตรี
(ฝ่ายวิชาการ)
7.1ก(ฉ-3) ร้อยละ
ของหน่วยกิตราย
วิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีการ
เรียนรู้ในชุมชน
(ฝ่ายวิชาการ)
7.1ข(ฉ-4) ร้อยละ
ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนรายวิชา
0000121 และ
0000122 ที่สอบ
ผ่านสมรรถนะ

ระดับ 3
ร้อยละ 26

ร้อยละ 26.67

ร้อยละ 10

มิ.ย.62 พ.ค.63
รวมงบประมาณ
5. การบริหารจัดการ GE
มิ.ย.62 - ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
พ.ค.63
ชุดต่าง ๆ
- จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป/ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน/ค่าสอนเกิน
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (รายวิชาเลือก)

6. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
0000121 และ 0000122/ประเมิน
สมรรถนะทักษะสากล ด้าน
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
7. โครงการ GE DAY

มิ.ย.62 พ.ค.63

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

5,000
250,000
4,590,500

102,400
เงินกัน
97,600

จุฑาทิพย์
อมรรัตน์
เบญจวรรณ
อนันต์
หฤทัย
นิธิกร
สุวิมล
ปทิตตา
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
ทักษะสากลด้าน
ภาษาอังกฤษ
(ฝ่ายวิชาการ)
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
การให้บริการของ
ฝ่ายวิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของนิสิตต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ

กลยุทธ์ 1.3พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สังคมดิจิทัล
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ป.ตรี
ค่าเฉลี่ย 3.60

โครงการ/กิจกรรม

8. กระบวนการรับฟังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย.62 พ.ค.63

-

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ป.ตรี
ร้อยละ 0.60

7.2ก-4 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
การสอนของ
อาจารย์

3 ข้อ
ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.36
ป.ตรี
ค่าเฉลี่ย 4.39
บัณฑิตศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.50

7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ

ค่าเฉลี่ย 3.60

รวมงบประมาณ
9. การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้าน
ส.ค.62 การเรียนการสอน
พ.ค.63

4,790,500
20,000

ขวัญฤดี
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ 0.60

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการประกวดผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน นวัตกรรมการสอน และตารา
(TSU-AWARD)

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ส.ค.62ก.ย.63

100,000

รวมงบประมาณ
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และสมรรถนะสากลของ
อาจารย์
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

7.2ก-4 ระดับความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
การสอนของ
อาจารย์

7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ

3 ข้อ
ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.36
ป.ตรี
ค่าเฉลี่ย 4.39
บัณฑิตศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.50
ค่าเฉลี่ย 3.60

ร้อยละ 0.60

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน (WIL : WorkIntegrated Learning)

ส.ค.62พ.ค.63

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

120,000
67,000

ขวัญฤดี
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนานิสิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีทักษะ
การเรียนรู้ที่ศตวรรษที่ 21
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

7.1ก(ฉ1) ร้อยละ
ของผลงานวิชาการ
ที่ได้รับรางวัลสหกิจ
ศึกษาเทียบกับ
ผลงานสหกิจศึกษา
ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
(ฝ่ายวิชาการ

3 ข้อ
ร้อยละ 24.00

รวมงบประมาณ
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
(1)12 ก.ค.
สหกิจศึกษาและประชุมคณะกรรมการ 62
ชุดต่าง ๆ ของสหกิจศึกษาใน
(2) ธ.ค.62
ปีการศึกษา 2562
(3) เม.ย.
63

67,000
20,000

13. โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจ
(1)30 ก.ค.
ศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 62
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (2)18 ส.ค.
62

27,280

14. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต
ก่อนไปสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

109,000

ก.ย.-ต.ค.
62

จิรัฐตกาล
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

15. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต
สหกาจศึกษานานาชาติ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
16. โครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562

(1)11 ก.ย.
62
(2) ต.ค.
62
14 ต.ค.
62

12,950

17. โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจ
สหกิจศึกษาแก่นิสิต
สถานประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
18. โครงการประกวดผลงานนิสิต
สหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
ประจาปีการศึกษา 2562

พ.ย. 62 พ.ค. 63

5,000

มี.ค. 63

70,000

19. โครงการสัมมนานิสติ หลังกลับจากการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562
20. โครงการสัมมนานิสติ ก่อนไปปฏิบัติสห
กิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21.โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาเครื่อข่ายสห
กิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
22.โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา

มี.ค. 63

20,000

มี.ค.63

5,000

เม.ย.63

5,000

เม.ย.63

10,000

มิ.ย.62–
มี.ค. 63
รวมงบประมาณ

1,500,000

โครงการ/กิจกรรม

23. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
ปีการศึกษา 2562

5,000

1,749,230

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
จิรัฐตกาล
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
กลยุทธ์ 1.6พัฒนา
กระบวนการรับนิสิตที่มี
ความหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้นิสิต
ทีม่ ีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ
TSU01ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.5-6 ร้อยละการรับ
นิสิตใหม่ตามแผนรับ
นิสิต
(1) ระดับปริญญาตรี
(2) ระดับ
บัณฑิตศึกษา
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ภาพรวม
ร้อยละ 80.12
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 35.00
ค่าเฉลี่ย 3.60

ร้อยละ 0.60

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

โครงการรับนิสิต
24. การรับนิสิตระดับ ป.ตรี ปี 1 ตาม
ระบบ TCASรอบที่ 4 ปีการศึกษา
2562
25. การรับนิสิตระดับ ป.ตรี ปี 1 ตาม
ระบบ TCAS
ปีการศึกษา 2563
26. การรับนิสิตระดับ ป.ตรี ปี 1 ภาค
สมทบปีการศึกษา 2563

พ.ค. – มิ.ย.
62

25,950
(งบประมาณ
2562)

มิ.ย.62-พ.ค.
63

800,000

มิ.ย.62-พ.ค.
63

100,000

27. การรับนิสิตระดับป.ตรี ปี 3 ปี
การศึกษา 2563

มิ.ย.62-พ.ค.
63

150,000

28. การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562
29. การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2563

มิ.ย.62-พ.ค.
63

50,000

มิ.ย.62-พ.ค.
63

100,000

30. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบ
คัดเลือก
ปีการศึกษา 2563
31. กระบวนการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภารกิจรับนิสิต

มิ.ย.62-พ.ค.
63

300,000

มิ.ย.62-พ.ค.
63

-

รวมงบประมาณ

1,525,950

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ
7.5-6 ร้อยละการรับ
นิสิตใหม่ตามแผนรับ
นิสิต
(1) ระดับปริญญาตรี
(2) ระดับ
บัณฑิตศึกษา
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3 ข้อ
ภาพรวม
ร้อยละ 80.12
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 35.00
ค่าเฉลี่ย 3.60

โครงการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
32. โครงการผลิตเอกสารสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น Clip
Banner Blog และการจัดทาของ
ที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์
การรับนิสิต
33. โครงการ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สัญจร
34. โครงการเครือข่ายครูแนะแนว

ร้อยละ 0.60

ประเด็นความท้าทายที่2 การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

35. โครงการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย. –
พ.ย.62

200,000

ต.ค. –
ธ.ค.62

50,000

ต.ค. –
พ.ย.62
ต.ค.62 –
ส.ค.63

200,000

รวมงบประมาณ

600,000

150,000

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
วรรณทิพย์
จิรัฐตกาล

โอนไป
คณะเทค
โนฯ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาการ
บริหารจัดการและระบบ
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงาน ตาม
เกณฑ์คุณภาพระดับสากล
TSU05 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

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

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3 ข้อ
ร้อยละ 80.00

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

ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 3.80

7.4ก-3 ผลการ
ประเมินผู้นา
ระดับสูง

ค่าเฉลี่ย 3.51

7.4ก-4 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดย
ปปช. (TSU05)

ค่าเฉลี่ย 3.65
ค่าเฉลี่ย 3.95

80 คะแนน

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

36. โครงการจัดทาแผน ประชุมและ
ติดตามผลการดาเนินงานรายไตรมาส
- แผนปฏิบัติการ
- แผนพัฒนาคุณภาพ
- แผนความเสี่ยง
- แผนควบคุมภายใน
- แผนการจัดการความรู้
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผน Happy Workplace

ส.ค.62–
พ.ค.63

200,000

บุคลากร
ฝ่ายวิชาการ

37. การประเมินคุณภาพภายใน
ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ส.ค.62–
พ.ค.63

20,000

หัวหน้าฝ่ายฯ
วรรณทิพย์

38. การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
1. บุคลากรภายใน
- บันทึกข้อความ/เอกสาร
- ระบบ e-doc
- Line
- การประชุมกลุ่มย่อย
- การประชุมฝ่ายวิชาการ
2. บุคคลภายนอก
- เว็บไซต์
- เฟสบุ๊ค
- จุลสาร

ส.ค.62–
พ.ค.63

-

หัวหน้าฝ่ายฯ
เบญจวรรณ

โครงการ/กิจกรรม

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
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบ
7.3ก-13 ร้อยละ
บริหารและทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริหารระดับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สู่
ที่ได้รับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง
7.3ก-14 ร้อยละ
ของบุคลากรที่ได้รับ
TSU05 ระดับคุณธรรมและ
การพัฒนาตามความ
ความโปร่งใสในการ
จาเป็นของส่วนงาน/
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ค่าเฉลี่ย 3.60

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ร้อยละ 0.60

ร้อยละ 100

ภาพรวม
ร้อยละ 93.00

ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 90.00

39. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ส.ค.62–
ทางานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
พ.ค.63
- Lean Follow up
-วางเป้าหมายและกาหนดทิศทาง
องค์กรด้วย OKRs
40. โครงการองค์กรแห่งความสุข
ส.ค.62–
(Happy Workplace)
พ.ค.63
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ Lean
Follow Up
- ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด
ในกิจกรรม TSU ตู้ปันสุข มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

100,000

หัวหน้าฝ่ายฯ
ฉัตรปวีณ์

50,000

หัวหน้าฝ่ายฯ
ขวัญฤดี
ฉัตรปวีณ์
เบญจวรรณ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

7.3ก-8 ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรด้าน
บรรยากาศการ
ทางาน
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 3.30

7.3ก-11 ระดับ
ความผูกพันของ
บุคลากร
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 3.80

7.3ก-12 ดัชนี
ความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ภาพรวม
ร้อยละ 68.00

7.4ก-4 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน

80 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 3.20
ค่าเฉลี่ย 3.40

ค่าเฉลี่ย 3.70
ค่าเฉลี่ย 3.90

ร้อยละ 66.50
ร้อยละ 69.50

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อน
มนุษย์
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สถานที่ทางานในสานักงานฝ่ายวิชาการ
(5ส)
- โครงการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ : แนวทางการวัดและ
ประเมินผล
- โครงการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์โดยโปรแกรม Cisco
Webex TSU MOOC

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ช่วง
ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดย
ปปช. (TSU05)
7.2ก-1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการของฝ่าย
วิชาการ
7.2ก-2 ร้อยละ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ

ค่าเฉลี่ย 3.60

ร้อยละ 0.60

รวมงบประมาณ
กลยุทธ์ 2.3พัฒนาการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล
TSU05 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

7.4ก-4 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดย
ปปช. (TSU05)

80 คะแนน

41. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในหน่วยงาน
- โครงการปลูกและปลุกจิตสานึกการ
ต่อต้านทุจริตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ส.ค.62–
พ.ค.63

380,000
30,000

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

42. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส.ค.62–
ให้กับบุคลากร
พ.ค.63
- ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด
ในกิจกรรม TSU ตู้ปันสุข มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
- โครงการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อน
มนุษย์
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

60,000

ประเด็นความท้าทายที่ 3 ความมั่นคงทางการเงินการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน
กลยุทธ์ 3.1ส่งเสริมให้มี
หลักสูตรต่อเนื่อง
ความต้องการของสังคม

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

3 ข้อ
ค่าเฉลี่ย 3.60

ร้อยละ 0.60

43. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอบแบบ Non-Degree
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอบแบบ Non–degree
- โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ : แนวทางการวัด
ประเมินผล

ส.ค.62–
พ.ค.63

150,000

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการ

ค่าเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

44.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอบแบบ Pre-Degree

ส.ค.62–
พ.ค.63

100,000

45.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอบแบบ Teaching
Innovation

ส.ค.62–
พ.ค.63

50,000

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ

300,000
9,772,680

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

