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1
ประวัติความเปนมา
ฝ ายวิ ช าการ สํ านั ก งานมหาวิท ยาลั ย เป น หน ว ยงานที่ จั ด ตั้ งขึ้น เนื่ อ งจากการแยกภารกิจ ประกั น
คุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเปนฝายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งฝายประกันคุณภาพการศึกษา สงผลให
ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ และภาระหน าที่ ข องฝ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหนาที่ของฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเปนฝายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบดานการกํากับ
มาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดําเนินการดานการรับนิสิต และ
การบริการวิชาการ
ที่ตั้งของฝายวิชาการ มีทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้
1. สํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง ณ ชั้ น 2 อาคารบริ ห ารและสํ านั ก งานกลาง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
วิทยาเขตพัทลุง
2. สํานักงานวิทยาเขตสงขลาณชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และชั้น 2อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ภารกิจหลัก
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหนาที่ของฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเปนฝายวิชาการ มีพันธกิจและ
ความรับ ผิดชอบดานการกํากับ มาตรฐานและการพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและ
ดํ าเนิ น การด านการรั บ นิ สิ ต และการบริ ก ารวิ ช าการ โดยได แบ งกลุ มภารกิจตามโครงสร างการบริ หารและ
ลักษณะงานภายในออกเป น 3 กลุ มภารกิจคือ กลุ มภารกิจพัฒ นาการศึกษากลุมภารกิจบริการวิชาการและ
การศึกษาตอเนื่อง และกลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดในแตละกลุมภารกิจดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุมภารกิจและลักษณะการดําเนินงาน
กลุมภารกิจ/ภารกิจ
1. กลุมภารกิจพัฒนาการศึกษา
1.1ภารกิจรับนิสิต

1.2 ภารกิจบริหารหลักสูตร

ลักษณะการดําเนินงาน
- วางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน
- วิเคราะหความตองการของตลาด
- ประชาสัมพันธการรับนิสิต
- ดําเนินการรับนิสิตทุกขั้นตอน
- ระบบสารสนเทศการรับนิสิต
- พัฒนาและบริหารหลักสูตร
- กํากับมาตรฐาน
- รับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- เลขานุการคณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
- ระบบสารสนเทศหลักสูตร

2
กลุมภารกิจ/ภารกิจ
1.3 ภารกิจสหกิจศึกษา

1.4 ภารกิจพัฒนาอาจารยและ
ปฏิรูปการเรียนรู

1.5 โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรม
การเรียนรู

1.6 ภารกิจประชุมสภาวิชาการ

ลักษณะการดําเนินงาน

- สหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษานานาชาติ
- พัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล
- ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
- สํารวจความตองการพัฒนาของอาจารย และกําหนดแผนการพัฒนา
อาจารย
- จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมศักยภาพอาจารย ประสานการจัด
บรรยากาศทางวิชาการ ประสานกับผูเกี่ยวของในการพัฒนานวัตกรรม
การสอน
- อาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
- ประสานการจัดการเรียนการสอน
- ติดตามและประเมินผลการสอนและการบริหารหลักสูตร
- จัดโครงการเพื่อพัฒนาผูสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- จัดประชุมสภาวิชาการ จัดทําเอกสารการประชุม และจัดทํารายงาน
การประชุม
- ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามมติ

2. กลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
2.1 ภารกิจบริการวิชาการ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
- แผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สรางเครือขายงานบริการวิชาการจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริการวิชาการ
- บุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ
- ระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ ฐานขอมูลวิทยากร บุคลากร
และชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2.2 ภารกิจการศึกษาตอเนื่อง
- พัฒนาระบบและกลไกการศึกษาตอเนื่อง
- แผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติการดานการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดําเนินงานโครงการหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
- ประเมินผลการดําเนินงานโครงการหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
- ระบบสารสนเทศการศึกษาตอเนื่อง

3
กลุมภารกิจ/ภารกิจ
3. กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
3.1 ภารกิจบริหารงานทั่วไป

3.2 ภารกิจพัฒนาคุณภาพ
ฝายวิชาการ

ลักษณะการดําเนินงาน
- บริหารงบประมาณ
- การเงินและพัสดุ
- บริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
- สารบรรณ
- เลขานุการผูบริหาร
- ประชาสัมพันธ
- ประชุมฝายวิชาการ
- แผนกลยุทธฝายวิชาการ
- แผนปฏิบัติการฝายวิชาการ
- แผนกลยุทธทางการเงินฝายวิชาการ
- แผนงบประมาณฝายวิชาการ
- แผนพัฒนาบุคลากรฝายวิชาการ
- แผนการบริหารความเสี่ยง
- ควบคุมภายใน
- การจัดการความรู
- การประกันคุณภาพฝายวิชาการ

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
ฝายวิชาการ แบงกลุมภารกิจออกเปน 3 กลุมภารกิจ ดังนี้
1. กลุมภารกิจพัฒนาการศึกษา
2. กลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
3. กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
มีรายละเอียดโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารดังนี้

4
โครงสรางองคกรฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักงานมหาวิทยาลัย
ฝายวิชาการ

กลุมภารกิจ
พัฒนาการศึกษา
- ภารกิจรับนิสิต
- ภารกิจบริหารหลักสูตร
- โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรม
การเรียนรู
- ภารกิจสหกิจศึกษา
- ภารกิจพัฒนาอาจารยและ
ปฏิรูปการเรียนรู
- ภารกิจประชุมสภาวิชาการ

กลุมภารกิจ
บริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
- ภารกิจบริการวิชาการ
- ภารกิจการศึกษาตอเนื่อง

กลุมภารกิจ
บริหารงานทั่วไป
- ภารกิจบริหารงานทั่วไป
- ภารกิจพัฒนาคุณภาพฝายวิชาการ

5
โครงสรางการบริหารฝายวิชาการ
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
(รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ
(ผศ.ดร.นุกูลอินทระสังขา)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
(อ.ดร.ปยาภรณ ภาษิตกุล)

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
(อ.ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
หัวหนาฝายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)

หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาการศึกษา
(วาที่รอยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค)

หัวหนากลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล)

- นางสาววทินา จันทรนวล
- นางสาววรรณทิพย หนูหลง
- นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล
- นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล*
- วาที่รอยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค
- นางสุทัศนีย ดีสมุทร
- นางรัชรี ตุดเกื้อ
- นางเบญจวรรณ ทองคง*

- นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล*
- นางฉัตรปวีณ รูปประดิษฐ
- นางเบญจวรรณ ทองคง*

หัวหนากลุมภารกิจบริการวิชาการ
และการศึกษาตอเนื่อง
(นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ)
- นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
- นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
- นางรสวารินทร ทองสม
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บุคลากรฝายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากร จําแนกตาม ประเภท ตําแหนงงาน และวุฒิการศึกษา
สายสนับสนุน (12 คน)
ขอมูลบุคลากร
จํานวน
รอยละ
ประเภทบุคลากร
10
83.33
- พนักงานมหาวิทยาลัย
2
16.66
- ลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตําแหนงงาน
- นักวิชาการ
9
75.00
- เจาหนาที่บริหารงาน
2
16.66
- ผูปฏิบัติงานบริการ
1
8.33
วุฒิการศึกษา
4
33.33
- ปริญญาโท
7
58.33
- ปริญญาตรี
1
8.33
- ประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.)
ตารางที่ 3 รายชื่อผูบริหารและบทบาทหนาที่
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
รองอธิการบดี
รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
ฝายวิชาการและวิจัย

รองอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ

ผศ.ดร.นุกูลอินทระสังขา

บทบาทและหนาที่
- กํากับดูแลและรับผิดชอบควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
- กํากับดูแลและรับผิดชอบกลุมภารกิจพัฒนา
การศึกษา และกลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
- ประสานความรวมมือดานวิชาการกับจังหวัด
สงขลา ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัด
หนึ่งมหาวิทยาลัย”
- กํากับดูแลสงเสริม และสนับสนุน การบริหาร
โครงการตามนโยบาย Academic Cluster
ที่สวนงานรับผิดชอบหลักสังกัดวิทยาเขตสงขลา
- ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาวิชาการ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
- ประสานความรวมมือดานวิชาการกับจังหวัดพัทลุง
ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย”
- กํากับดูแลสงเสริม และสนับสนุน การบริหาร
โครงการตามนโยบาย Academic Cluster
ที่สวนงานรับผิดชอบหลักสังกัดวิทยาเขตพัทลุง
- กํากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจบริการวิชาการ
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ตําแหนง

ชื่อ-สกุล

ผูชวยอธิการบดี
ฝายวิชาการ

อ.ดร.ปยาภรณ ภาษิตกุล

ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการ

อ.ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

หัวหนาฝายวิชาการ

น.ส.อมรรัตน วรรณวิไล

บทบาทและหนาที่
ของมหาวิทยาลัย
- กํากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจการศึกษา
ตอเนื่อง
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
- กํากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
- กํากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
- กํากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจการรับนิสิต
- กํากับดูแลและรับผิดชอบในภารกิจสหกิจศึกษา
- ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยมอบหมาย
- ประสานการดําเนินงานดานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
- ประสานการดําเนินงานดานการศึกษาตอเนื่อง
ของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
มอบหมาย
- กํากับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ฝายวิชาการ
- กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในฝายวิชาการให
เปนไปตามพันธกิจ ยุทธศาสตร และภารกิจที่กําหนด
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรจําแนกตาม ประเภท ตําแหนงงาน และวุฒิการศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ประเภท
วุฒิการศึกษา
1. นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
2. นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
3. นางสาววทินา จันทรนวล
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
4. นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
5. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
6. นางสุทัศนีย ดีสมุทร
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี
7. นางรัชรี ตุดเกื้อ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

ตําแหนง
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
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ลําดับ
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-สกุล
นางฉัตรปวีณ รูปประดิษฐ
วาที่รอยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค
นางสาววรรณทิพย หนูหลง
นางเบญจวรรณ ทองคง
นางรสวารินทร ทองสม

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางของมหาวิทยาลัย
ลูกจางของมหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงาน
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูปฏิบัติงานบริการ

ตารางที่ 5 การแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ จําแนกตามกลุมภารกิจ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ภาระงาน
กลุมภารกิจพัฒนาการศึกษา
1. วาที่รอยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค นักวิชาการ - งานสหกิจศึกษา
(หัวหนากลุมภารกิจ)
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานพัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล
- งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2. นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล
นักวิชาการ - งานพัฒนาอาจารยและปฏิรูปการเรียนรู
- งานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- งานระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. นางสุทัศนีย ดีสมุทร
นักวิชาการ - งานพัฒนาหลักสูตรใหม
- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- ฐานขอมูลหลักสูตร
4. นางรัชรี ตุดเกื้อ
นักวิชาการ - งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- งานกํากับมาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตร
- งานประเมินการเรียนการสอน
- งานระบบสารสนเทศหลักสูตร
- งานเลขานุการคณะกรรมการฝายวิชาการของ
สภามหาวิทยาลัย
- ฐานขอมูลหลักสูตร
5. นางสาววทินา จันทรนวล
นักวิชาการ - งานรับนิสิต
- งานประชาสัมพันธรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ
- งานแตงตั้งอาจารยพิเศษ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
6. นางสาววรรณทิพย หนูหลง

ตําแหนง
นักวิชาการ

กลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
1. นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ นักวิชาการ
(หัวหนากลุมภารกิจ)

2.

นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน

3.

นางรสวารินทร ทองสม

ภาระงาน
- งานประชาสัมพันธรับนิสิต
- งานรับนิสิต
- งานประชุมสภาวิชาการ
- งานตรวจขอสอบ
- งานประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ
- งานระบบสารสนเทศการรับนิสิต

- งานพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
- งานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
- งานสรางเครือขายดานการบริการวิชาการ
- งานโครงการบริการวิชาการแกสังคมและงาน
พันธสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริการ
วิชาการ
- งานระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการบริการ
วิชาการ
นักวิชาการ - งานพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาตอเนื่อง
- งานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิ ารดานการศึกษา
ตอเนื่องมหาวิทยาลัยทักษิณ และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
- งานจัดโครงการหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการศึกษา
ตอเนื่อง
- งานระบบสารสนเทศการศึกษาตอเนื่อง ฐานขอมูล
การศึกษาตอเนื่อง
ผูปฏิบัติงาน - งานประชุม งานบริหารงานทั่วไป
บริการ
- งานเลขานุการผูบริหาร
- งานบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ
- งานประสานการบริการวิชาการเชิงพาณิชย
- งานบริการวิชาการตามนโยบาย
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวขวัญฤดี
ศุภทรัพยไพศาล*
(หัวหนากลุมภารกิจ)

ตําแหนง
นักวิชาการ

2.

นางเบญจวรรณ ทองคง*

เจาหนาที่
บริหารงาน

3.

นางฉัตรปวีณ รูปประดิษฐ

เจาหนาที่
บริหารงาน

ภาระงาน
- งานบริหารงบประมาณ
- งานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการฝายวิชาการ
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานพัฒนาอาจารยและปฏิรูปการเรียนรู
- งานประสาน และดูแลการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขตพัทลุง
- งานจุลสาร งานประชาสัมพันธฝายวิชาการ
- งานประชุมฝายวิชาการ
- งานจัดการความรูฝายวิชาการ
- ประสานงานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการผูบริหาร (รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
หัวหนาฝายวิชาการ)
- งานติดตามผลการดําเนินงานตามคําสั่งการ
- งานบุคลากรและสวัสดิการ
- งานการเงินและพัสดุ

วิสัยทัศน
“เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา เพื่ อสรางความเปนเลิศทางวิชาการให กับ
มหาวิทยาลัย”
พันธกิจ
วิชาการ

1. กําหนดแผนพั ฒนาวิชาการ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนเลิศทาง

2. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
3. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และการศึกษาตอเนื่องที่มุงตอบสนองผูรับบริการและความตองการ
ของสังคม

สมรรถนะหลัก (Core Process)
E
Education
Q
Quality
A
Assessment
D
Development
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การศึกษา
คุณภาพ
การควบคุม ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

“เป น หน ว ยประสานงานด า นวิ ช าการให มี คุ ณ ภาพ โดยการควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง”
คานิยมหลักขององคกร (TSU Core Values)
1. คารวะ (Respect) มีคารวะธรรม หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณคา และความสําคัญ แลวปฏิบัติตอบุคคลหรือ
สิ่งนั้นดวยคามถูกตอง จริงใจ
คุณลักษณะสําคัญ
 เคารพตนเอง เคารพและใหเกียรติผูอื่น เคารพองคกร เคารพกฎกติกาของสังคม
พฤติกรรม
 เคารพตนเอง (ใชวาจาสุภาพ แตงกายถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นดวยความสุภาพ ตรงตอเวลา)
 เคารพและใหเกียรติผูอื่น (รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ยอมรับเหตุผลที่ดีกวา เคารพสิทธิของผูอื่น)
 เคารพองค ก ร (ปฏิ บั ติตนอยู ในกติ กา/ระเบี ยบ และกรอบจรรยาบรรณขององค ก ร รั ก ษาชื่ อเสี ย ง/
ภาพลักษณที่ดีขององคกร)
 เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยูในกฎกติกาของสังคม)
2. ป ญ ญา (Wisdom) มี ป ญ ญาธรรม หมายถึ ง ใชสติแ ละปญ ญาในการดําเนินชีวิต อั นจะกอ ใหเกิ ดความเจริ ญ
งอกงามตอตนเอง องคกรและสังคม
 เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยูในกฎกติกาของสังคม)
 ตัดสินใจโดยยึดประโยชนขององคกร/สังคมเปนหลัก
3. สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม หมายถึง รวมมือ รวมใจในการปฏิบัติภารกิจดวยความพรอมเพรียง
 มีความรับผิดชอบตอหนาที่/องคกร/สังคม
 รวมมือกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. มุงผลลัพธที่ดี (Outcome Oriented) ปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
 มุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย
 มีความคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน
5. มี ความคุม คา (Worthiness) ปฏิ บัติ งานอย างมี ป ระสิ ท ธภ าพ ประสิ ท ธิผล ก อ ใหเกิ ดผลกระทบเชิ งบวกต อ
องคกรและสังคมโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชทรัพยากร
 ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายโดยใชเวลานอย/ใชทรัพยากรอยางคุมคา
 มีผลการปฏิบัติงานอันกอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอองคกร/สังคม
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6. นําพาสังคม (Social Responsibility) เอาใจใส เปนที่พึ่งและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
 มีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งขององคกรในการรวมแกปญหา/พัฒนาสังคม
 มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. มีวิธีการรับสมัครนิสิตที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนในทุกระดับ
2. ชองทางและกรอบเวลาการสมัครที่สะดวกแกผูสมัคร เอื้อแกผูสมัครในทุกชองทาง
3. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานหลักสูตร งานบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
4. มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เนนการบูรณาการและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5. มีกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
6. มีกลไกการบริการวิชาการที่เนนประโยชนตอชุมชน
7. มีการสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
8. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
9. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม
10. บุคลากรมีศักยภาพพรอมที่จะพัฒนางานที่รับผิดชอบ
11. มีการกําหนดกระบวนการทํางาน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA)
จุดออน

1. การกําหนดระบบและกลไกการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย
2. การพัฒนาผูสอนใหจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning
3. ระบบบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. ขาดการวิเคราะหขอมูลของทุกภารกิจเพื่อการตัดสินใจ ทั้งในระดับฝายและระดับมหาวิทยาลัย
5. ฐานขอมูลชุมชนและการกําหนดชุมชนเปาหมายดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
6. การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ
7. การประชาสัมพันธโครงการ/หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
8. สมรรถนะของบุคลากรดานภาษา ICT และการจัดการ
9. แผนพัฒนาบุคลากร
10. การนําผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาบูรณาการกับการปฏิบัติงาน
11. การจัดทํากระบวนการทํางานของทุกภารกิจ
12. การนําผลการประเมินมาใชประโยชนอยางเปนระบบ
13. ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระบบสารสนเทศหลักสูตร ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาระบบ
สารสนเทศการรับนิสิตระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ และระบบสารสนเทศการศึกษาตอเนื่อง

โอกาส
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1. ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ ระดับนานาชาติ
2. เครือขายความรวมมือจากโรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานหลักสูตร
4. แนวนโยบายของประเทศในการพัฒนากําลังคนตามยุทธศาสตรของชาติ
5. มีอาจารยผูสอนที่มีความพรอมที่จะปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ Active Learning
6. มีหลักสูตรการผลิตครูที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเดนเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
7. มีศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่สรางชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ใหกับมหาวิทยาลัย
8. มีเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา
9. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหมีการศึกษาตลอดชีวิต
10. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการศึกษาตอเนื่อง
11. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
12. สัดสวนของประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ
13. มีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการดําเนินงานของฝายวิชาการ
14. มีการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย
15. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

อุปสรรค
1. ความรวมมือในการดําเนินงานของฝายวิชาการในบางภารกิจกับสวนงานวิชาการที่เกี่ยวของมีความลาชาไม
เปนไปตามแผน
2. อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงทําใหกลุมเปาหมายที่จะเรียนลดลง
3. การขยายตัวของสถาบันการศึกษาเพิม่ มากขึ้น มีผลทําใหการแขงขันในการรับนิสิตสูง
4. การเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหลักสูตร
5. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารยและนวัตกรรมการสอน
การประชาสัมพันธการรับนิสิต สหกิจศึกษา
6. มีหนวยงานที่กํากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. นโยบายดานการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่องของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน
8. การแขงขันการใหบริการการศึกษาตอเนื่องของสถาบันและหนวยงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
9. การจัดทําหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน
10. การจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ระหวางสวนงานวิชาการ
11. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ
12. การบริหารงานที่มีพื้นที่ 2 วิทยาเขต
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ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 และ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2562
ตามแผนยุทธศาสตรการพั ฒ นามหาวิทยาลั ยทัก ษิ ณ พ.ศ. 2558-2567 และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
พ.ศ. 2558-2562ที่สอดคลองกับการดําเนินงานของฝายวิชาการ มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศ
ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความ
เปนเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
กลยุทธ 1.1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะสากล
สมบูรณในอัตลักษณ รองรับความตองการของสังคม
ผูใชบัณฑิตทั่วไป เฉพาะกลุมพื้นที่ในชุมชนภาคใต
และอาเซียนตอนใต
กลยุทธ 1.5 พัฒนาหลักสูตร สรางมาตรฐานการจัด
การศึกษาที่ใชชุมชนเปนฐานมุงผลิตบัณฑิตรับใช
ชุมชน กาวทันโลก

ตัวบงชี้
TSU03 ระดับความเชื่อมั่นของผูใชบัณฑิตและ
สังคมที่มีตอคุณภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณ
1. ระดับการยอมรับของนายจางตอบัณฑิตตาม
เกณฑอัตลักษณผูเรียนที่สมบูรณดวยความ
รับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ

1. จํานวนหลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ
3. จํานวนนิสิตที่ฝกงานหรือสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศ
4. จํานวนนิสิตจากประเทศในประชาคมอาเซียน
หรือนานาชาติ
5. จํานวนหลักสูตรที่เกิดจากการรวมกับหนวยงาน
ในระดับพื้นที่เพือ่ รองรับการพัฒนาของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาตอเนื่อง TSU04 จํานวนผูจบการศึกษาตอเนื่องจาก
เพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการ มหาวิทยาลัย (คนไทย) (non degree)
ของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน TSU05 จํานวนผูจบการศึกษาตอเนื่องจาก
และประชาคมโลก
มหาวิทยาลัย (นานาชาติ) (non degree)
กลยุทธ 2.1 ตอยอดการพัฒนาดวยองคความรู
1. จํานวนผูป ระกอบการสงออกในพื้นที่ภาคใต
การศึกษาตอเนื่อง สูนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ
ที่รวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรตอเนื่อง
สรางคุณคา มูลคา และขับเคลื่อนการพัฒนาการ
2. จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
แขงขันขององคกรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับ ภาคใตที่รวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตร
นานาชาติ
ตอเนื่อง
กลยุทธ 2.2 สรางระบบบริการของการศึกษา
1. จํานวนผูเรียนในระบบการศึกษาตอเนื่องผาน
ตอเนื่อง รองรับความตองการที่หลากหลาย ทั่วถึง ระบบอินเตอรเน็ต
2. ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาตอเนื่องตอการ
บริการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 2.3 สรางระบบการบริหารการจัดการศึกษา 1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอเนื่องใหมีมาตรฐานทางวิชาการบนฐานการมี
ภายในของการบริหารจัดการศึกษาตอเนื่อง
สวนรวม
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กลยุทธ 2.4 เสริมสรางความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาใหเปนศูนยศึกษาตอเนื่อง
มาตรฐานทันสมัย และมีความพรอมในระดับ
นานาชาติ

ตัวบงชี้
1. จํานวนรายไดจากการจัดการศึกษาตอเนื่องของ
มหาวิทยาลัย
2. จํานวนผูผานการพัฒนาการจัดการศึกษาตอเนื่อง
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ชาวตางประเทศ
3. จํานวนหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง
- Classroom Learning
- e-Learning
- International Continuing Education
กลยุทธ 2.5 สรางนักพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญ เติม 1. จํานวนคณาจารยเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
ขีดความสามารถทางการศึกษาตอเนื่องแกหนวยงาน ในฐานขอมูลระบบการศึกษาตอเนื่อง
คณะที่จัดการศึกษาตอเนื่อง
2. จํานวนคณาจารยเชี่ยวชาญภายนอกในฐานขอมูล
ระบบการศึกษาตอเนื่อง
กลยุทธ 2.6 สรางสรรคผลผลิตทางองคความรู
1. จํานวนหลักสูตรตอเนื่องรองรับการกาวสู
นวัตกรรม การสรางหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
รองรับความตองการของสังคม และชี้นําการพัฒนาสู
อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดบริการวิชาการรวม TSU08 จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนา
TSU10 ระดับความพึงพอใจความเชื่อมั่นของ
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการ ผูรับบริการที่มีตอระบบการบริการวิชาการและ
พัฒนาในภาคใตตอนลาง และประเทศใหแขงขันได การใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย
และเติบโตอยางตอเนื่อง
กลยุทธ 4.1 นําวิชาการสรางสรรคสังคมแหงปญหา 1. จํานวนผูรับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เชิงรุกสูชุมชน รวมสรางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ 2. จํานวนหนวยงานที่ไดรับบริการการใหคําปรึกษา
ชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนา
ทางวิชาการ
กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ
1. จํานวนเครือขายการบริการวิชาการของ
รองรับการบริการ ความตองการในพื้นที่ และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นานาชาติ
2. จํานวนปญหาของพื้นที่ภาคใตตอนลางที่ไดรับ
การแกไขผานกลไกการบริการวิชาการและการให
คําปรึกษา
กลยุทธ 4.3 พัฒนาระบบงานการบริการวิชาการ
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดของการบริการ
การใหคําปรึกษาที่มีความคลองตัว มีคุณภาพระดับ วิชาการของคณะ สํานัก หนวยงานเทียบเทา
มาตรฐานสากล ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความเปน TSU13 จํานวนชุมชน/เครือขายที่ไดรับการ
เลิศดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการจัดการ เสริมสรางปญญาและสันติสุขดวยกลไกการบริการ
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สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสังคมแหงปญญาและ
สันติสุขที่ยั่งยืน
กลยุทธ 5.4 รวมเสริมสรางความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร และการจัดการ
สิ่งแวดลอมของภาคใตตอนลาง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข
มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง
ได
กลยุทธ 6.1 เสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเองได
ดวยการจัดการทรัพยากร การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้
วิชาการของมหาวิทยาลัย
4. จํานวนผูผานหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
ดานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
TSU14 รอยละของรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย
TSU17 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย : Happy Work-Life
3. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น

แผนกลยุทธฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2559-2563 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการปฏิรูป
การเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของอาจารยให
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง

กลยุทธ
กลยุทธ 1.1 พัฒนาแผนการจัดการศึกษา
กลยุทธ 1.2 ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธ 1.3 พัฒนากระบวนการรับนิสิตที่มีความ
หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดนิสิตที่มี
คุณภาพตรงตามความตองการ
กลยุทธ 1.4 กําหนดระบบและกลไกใหมีการพัฒนา
ทักษะสากลของนิสิต
กลยุทธ 2.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
กลยุทธ 2.2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาจารย
ดานวิชาการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวของ อันนําสู
การเพิ่มศักยภาพดานการเรียนการสอน
กลยุทธ 2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีการ
เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/
หนวยงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ/การศึกษาตอเนื่อง ที่สอดคลองกับ
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ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

กลยุทธ
ความตองการของสังคม
กลยุทธ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการเพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา
ตอเนื่อง
กลยุทธ 4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
พัฒนาตนเองตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบและ
พัฒนาศักยภาพดานทักษะสากล
กลยุทธ 4.2 บริหารจัดการหนวยงานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)
กลยุทธ 4.3 สรางระบบการมีสวนรวมในการทํางาน
ดําเนินการตามคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย และ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากร
กลยุทธ 4.4 สงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัย
สถาบัน

แผนปฏิบัติการฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2559
จากแผนกลยุทธฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2559-2563 ไดนําสูแผนปฏิบัติการฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2559 ดังนี้
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แผนปฏิบัติการ (ActionPlan) ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2559
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาแผนการจัด
1.1 พัฒนาแผนการ 1.1.1 ระดับ
การศึกษา
จัดการศึกษา
ความสําเร็จของการ
พัฒนาแผนการจัด
การศึกษา
1.2 ควบคุม กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร

1.2 ควบคุม กํากับ
ติดตามการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร

1.2.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
กํากับมาตรฐาน
หลักสูตร

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

3 ขอ

- โครงการจัดทําแผนการจัด
การศึกษา

ส.ค.59–
ก.ค.60

30,000

หัวหนาฝายฯ (หลัก)
บุคลากรฝายฯ (รอง)

3 ขอ

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร ส.ค.59–
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให
ก.ค.60
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม ส.ค.59–
ก.ค.60
3. โครงการตรวจสอบหลักสูตร ส.ค.59–
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ก.ค.60
หลักสูตร พ.ศ. 2558
4. โครงการพัฒนาสารสนเทศ ส.ค.59–
ดานหลักสูตร
ก.ค.60

360,000

สุทัศนีย ดีสมุทร (หลัก)
รัชรี ตุดเกื้อ (หลัก)

200,000
110,000
20,000
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1.3 สามารถรับนิสิต
ที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพเพื่อใหได
นิสิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.3 พัฒนา
1.3.1 ระบบและ
กระบวนการรับนิสิต กลไกการรับนิสิต
ที่มีความหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหไดนิสิตที่มี
คุณภาพตรงตาม
ความตองการ

คา
เปาหมาย

3 ขอ

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการประชุมชี้แจงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
มคอ.2-7
6. โครงการประชุม สัมมนา
อบรมที่เกี่ยวของกับงานพัฒนา
หลักสูตร
โครงการรับนิสิต
1. การรับนิสิต ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ระบบ
กลาง Admissions

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ส.ค.59–
ก.ค.60

20,000

รวม
ส.ค.59–
ก.ค.60

780,000
150,000

ส.ค.59–
ก.ค.60

40,000

2. การรับนิสิต ระดับปริญญา ส.ค.59–
ตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 วิธีทั่วไป ก.ค.60
2.1 โครงการรับตรงคะแนน
GAT PAT

ต.ค.59–
ก.พ.60

5,000

2.2 โครงการรับตรง 9 วิชา
สามัญ

พ.ค.59–
มี.ค.60

5,000

2.3 โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ ก.ย.59–
ม.ค.60

ผูรับผิดชอบ

600,000

วทินา จันทรนวล (หลัก)
วรรณทิพย หนูหลง (รอง)
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ชวง
ระยะเวลา

3. การรับนิสิต ระดับปริญญา ส.ค.59–
ตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 วิธีพิเศษ ก.ค.60
3.1 โครงการผูมีทักษะพิเศษ
ธ.ค.59–
เม.ย.60
3.2 โครงการปาริชาตชอใหม
ม.ค.59–
เม.ย.60
3.3 โครงการสงเสริมนักเรียน ต.ค.59–
คุณธรรม จริยธรรม และ
ก.พ.60
ประพฤติตนเปนประโยชน
แกสังคม
3.4 โครงการเด็กดีศรีทองถิ่น
ต.ค.59–
พัทลุง
ก.พ.60
4. การรับนิสิต ระดับปริญญา ก.ย.59–
ตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 1
มิ.ย.60
วิธีโควตา
4.1 โครงการตามรอยสายตรง ก.พ.–
พ.ค.60
4.2 โครงการโควตาพิเศษ
โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต
4.3 โครงการโควตาโรงเรียน
ปาพะยอมพิทยาคม
4.4 โครงการโควตานักเรียนจาก
วิทยาลัย ในโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทย

ก.ย.–
ธ.ค.59
ก.ย.–
ต.ค.59
มี.ค.–
มิ.ย.60

งบประมาณ
(บาท)

150,000
30,000
7,000

3,000

10,000
6,000
3,000
2,000

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

5. การรับนิสิต ระดับปริญญา
ตรีภาคสมทบชั้นปที่ 1 วิธีพิเศษ
โครงการนิติศาสตรภาคสมทบ
6. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 3 ภาคปกติและ
ภาคสมทบ
6.1 วิธีทั่วไป
6.2 วิธีพิเศษ
6.3 วิธีโควตา
6.4 โครงการความรวมมือกับ
วิทยาลัยชุมชนในภาคใต
7. การรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559
7.1 ระดับปริญญาโทวิธีทั่วไป
7.2 ระดับปริญญาโทวิธีพิเศษ
7.3 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรม
ศึกษา

ชวง
ระยะเวลา

ม.ค.–
พ.ค.60

งบประมาณ
(บาท)

10,000

พ.ย.59–
ก.ค.60
พ.ย.59–
มี.ค. 60
ธ.ค.59–
เม.ย.60
ก.พ.–
มิ.ย.60
ก.พ.–
ก.ค.60
ต.ค.–
พ.ย.59

100,000

ต.ค.–
พ.ย.59
ต.ค.–
พ.ย.59
ต.ค.–
พ.ย.59

12,000

50,000
3,000
2,000

10,000
5,000

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

7.4 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
7.5 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
กศ.ด.การบริหารการศึกษา
8. การรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 รอบที่ 1
8.1 ระดับปริญญาโทวิธีทั่วไป
8.2 ระดับปริญญาโทวิธีพิเศษ
8.3 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรม
ศึกษา
8.4 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
8.5 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
กศ.ด.การบริหารการศึกษา
9. การรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 รอบที่ 2

ชวง
ระยะเวลา

ต.ค.–
พ.ย.59
ต.ค.–
พ.ย.59

งบประมาณ
(บาท)

5,000

5,000

พ.ย.59–
มี.ค.60
พ.ย.59–
ก.พ.60
พ.ย.59–
มี.ค.60
พ.ย.59–
มี.ค.60

50,000

พ.ย.59–
มี.ค.60

3,000

พ.ย.59–
มี.ค.60
ส.ค.59–
มิ.ย.60

3,000

50,000
3,000

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

9.1 ระดับปริญญาโทวิธีทั่วไป
9.2 ระดับปริญญาโทวิธีพิเศษ
9.3 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรม
ศึกษา
9.4 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
9.5 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
กศ.ด.การบริหารการศึกษา
10. การรับนิสิตโครงการที่คณะ
ดําเนินการ
11. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รับนิสิต
12. คาใชจายในการดําเนินการ
สอบคัดเลือก

ชวง
ระยะเวลา

ส.ค.59–
มิ.ย.60
ส.ค.59–
มิ.ย.60
ส.ค.59–
มิ.ย.60

งบประมาณ
(บาท)

20,000
40,000
2,000

ส.ค.59–
มิ.ย.60

2,000

ส.ค.59–
มิ.ย.60
ส.ค.59–
ก.ค.60
ต.ค.59–
ก.ค.60
ต.ค.59–
ก.ค.60
รวม

2,000

โครงการประชาสัมพันธการรับ ส.ค.59–
นิสิต
ก.ค.60
13. โครงการจัดนิทรรศการ
"ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา"
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ

50,000
50,000
42,000
1,500,000
120,000

วรรณทิพย หนูหลง (หลัก)
วทินา จันทรนวล (รอง)
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คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

การอุดมศึกษา
14. โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร
(เพื่อการรับนิสิต ปการศึกษา
2560)
15. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ
16. โครงการจัดทําคลิปวิดีโอ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
17. โครงการดาวกระจาย รุนพี่
ศิษยเกาไปประชาสัมพันธนอง
โรงเรียน

1.4 กําหนดระบบและกลไก 1.4 กําหนดระบบ
ใหมีการพัฒนาทักษะสากล และกลไกใหมีการ
ของนิสิต
พัฒนาทักษะสากล
ของนิสิต

1.4.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
พัฒนานิสิตดาน
ภาษาอังกฤษ

3 ขอ

1. โครงการอบรมและติดตาม
การใชโปรแกรมเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยใชโปรแกรมเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

พ.ค.ก.ค.60

215,000

ส.ค.59–
ก.ค.60
ส.ค.59–
ก.ค.60
ส.ค.59–
ก.ค.60

200,000

รวม
ส.ค.59ก.ค.60

600,000
5,000

ส.ค.59ก.ค.60

5,000

รวม

10,000

ผูรับผิดชอบ

15,000
50,000

จิรัฐตกาล นิลเอสงค (หลัก)
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

1. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ชุดตาง ๆ

ส.ค.59ก.ค.60

30,000

2. กําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3. การเตรียมความพรอมและ
ออกแบบการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แตละรายวิชา (ทีมอาจารย
ผูสอน/เอกสารประกอบการ
สอน/สื่อการสอน)
4. ติดตามการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(มคอ.3-6)

ส.ค.59ก.พ.60

20,000

ส.ค.59ก.ค.60

680,000

ส.ค.59ก.ค.60

20,000

รวม

750,000

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
2.1 การบริหารจัดการหมวด 2.1 สนับสนุนการจัด
รายวิชาศึกษาทั่วไป
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

2.1.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

3 ขอ

ผูรับผิดชอบ

อมรรัตน วรรณวิไล (หลัก)
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กลยุทธ

2.2 อาจารยมีศักยภาพดาน 2.2 สนับสนุนการ
การจัดการเรียนรู
พัฒนาทักษะอาจารย
ดานวิชาการ
และนวัตกรรมที่
เกี่ยวของ อันนําสู
การเพิ่มศักยภาพ
ดานการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด

2.2.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
พัฒนาอาจารยดาน
การจัดการเรียนรู

คา
เปาหมาย

3 ขอ

โครงการ/กิจกรรม

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

1. ประชุมคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ/คัดเลือกอาจารย
ตัวอยางดานการเรียนการสอน

ส.ค.59ก.ค.60

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดการเรียนการสอน :
หลักสูตรการเสริมสราง
สมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา

ต.ค.พ.ย.59

20,000

3. โครงการอบรมทักษะความ
เปนครู/จิตวิทยาการให
คําปรึกษา
4. โครงการอบรมเทคนิคการ
สอน
5. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการสอนแนวใหม
(สนับสนุนทุนทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน)

ธ.ค.59ก.พ.60

30,000

มี.ค.พ.ค.60
ส.ค.59ก.ค.60

50,000

รวม

200,000

20,000

80,000

ผูรับผิดชอบ

ขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
(หลัก)
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2.3 สหกิจศึกษามีการ
ดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน
และเปนมาตรฐานเปนที่
ยอมรับจากผูเกี่ยวของ

2.3 สงเสริมและ
สนับสนุนใหนิสิตมี
การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ/
หนวยงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

2.3.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาและสหกิจ
ศึกษานานาชาติ

คา
เปาหมาย

3 ขอ

1. โครงการแลกเปลี่ยนรู
ดานสหกิจศึกษาและประชุม
คณะกรรมการชุดตาง ๆ
ของสหกิจศึกษาในปการศึกษา
2559-2560

ชวง
ระยะเวลา

ส.ค.59ก.ค.60

งบประมาณ
(บาท)

2. โครงการเตรียมความพรอม
นิสิตกอนไปสหกิจศึกษา ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
3. โครงการเตรียมความพรอม
นิสิตสหกาจศึกษานานาชาติ
4. โครงการสัมมนานิสิตกอนไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2559
5. โครงการประชาสัมพันธ
ภารกิจสหกิจศึกษาแกนิสิต
สถานประกอบการ และ
ผูเกี่ยวของ
6. โครงการสัมนาอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย
นิเทศ ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559

ต.ค และ
พ.ย.59

109,000

พ.ย.59

9,500

ธ.ค.59

19,000

ส.ค.59ก.ค.60

5,000

มี.ค.60

-

โครงการ/กิจกรรม

10,000

ผูรับผิดชอบ

จิรัฐตกาล นิลเอสงค (หลัก)
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ชวง
ระยะเวลา

7. โครงการประกวดผลงาน
พ.ค.60
นิสิตสหกิจศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559
พ.ค.60
8. โครงการสัมมนานิสิตหลัง
กลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ปการศึกษา 2559
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มิ.ย.60
การดําเนินงานสหกิจศึกษา
และสหกิจศึกษานานาชาติ
ประจําปการศึกษา 2559

งบประมาณ
(บาท)

10,000
15,000

10,000

10. โครงการสัมมนาสหกิจ
ศึกษาเครื่อขายสหกิจศึกษา
ภาคใตตอนลาง

มิ.ย.60

-

11. โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานสหกิจศึกษา

ส.ค.59ก.ค.60

-

12. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ส.ค.60
สหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560

7,500

13. โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา

5,000

มี.ค.60
รวม

200,000

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ชวง
ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่องที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
3.1 มีระบบและกลไกใน
3.1 พัฒนาระบบและ 3.1.1 ระบบและ
3 ขอ 1. โครงการติดตามประเมินผล มี.ค.–
การบริหารจัดการการ
กลไกการบริการ
กลไกการบริการ
โครงการบริการวิชาการ
ส.ค.60
ใหบริการวิชาการ/
วิชาการ/การศึกษา วิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การศึกษาตอเนื่อง ของ
ตอเนื่อง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ ที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
ความตองการของ
สังคม
2. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
ส.ค.59–
ระบบสารสนเทศการบริการ
ก.ค.60
วิชาการ

งบประมาณ
(บาท)

35,000

20,000

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ส.ค.59–
การบริการวิชาการ/การประชุม ก.ค.60

40,000

4. โครงการ/กิจกรรมประชุม
เครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

ส.ค.59–
ก.ค.60

40,000

5. โครงการคัดเลือกอาจารย
ตัวอยางดานบริการวิชาการ

ส.ค.59–
ก.ค.60

5,000

6. โครงการประชุมและติดตาม ส.ค.59–
การเนินงานกลุมภารกิจ
ก.ค.60

10,000

ผูรับผิดชอบ

ศิริวรรณา กราปญจะ (หลัก)
รสวารินทร ทองสม (รอง)
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

3.1.2 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัย
กับสังคม

3.1.3 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบและ
กลไกการศึกษา
ตอเนื่อง

คา
เปาหมาย

3 ขอ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ส.ค.59–
ก.ค.60

100,000

ส.ค.59–
ก.ค.60
รวม
ธ.ค.59–
ก.ค.60

50,000

7. โครงการดําเนินงานโครงการ ส.ค.59–
บริการวิชาการเงินอุดหนุน
ก.ค.60
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. โครงการ "เครือขาย
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
(Engagement Thailand)"
9. โครงการตามนโยบาย

3 ขอ

ชวง
ระยะเวลา

1. โครงการใหความรูและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การจัดการศึกษาตอเนื่อง

30,000

330,000
20,000

2. โครงการสํารวจความ
ตองการการฝกอบรม/
หลักสูตรการจัดการศึกษา
ตอเนื่อง

ธ.ค.59 –
มี.ค.60

10,000

3. จัดทําระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การจัดการศึกษาตอเนื่อง

พ.ย.59ก.ค.60

-

ผูรับผิดชอบ

ศิริวรรณา กราปญจะ (หลัก)
รสวารินทร ทองสม (รอง)

จุฑาทิพย อินทรัตน (หลัก)
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3.2 สงเสริมและ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการเพื่อสราง
รายไดแก
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

3.2.1 ระดับ
ความสําเร็จการ
ดําเนินงานดาน
บริการวิชาการเพื่อ
สรางรายไดแก
มหาวิทยาลัย

คา
เปาหมาย

3 ขอ

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.59ม.ค.60

10,000

ส.ค.59–
ก.ค.60

10,000

รวม
ม.ค.ก.ค.60

55,000
15,000

2. การสํารวจ/จัดทําฐานขอมูล ก.พ.–
ผูเชี่ยวชาญ/วิทยากร
พ.ค.60
มหาวิทยาลัยทักษิณ

5,000

โครงการ/กิจกรรม

4. พิจารณาคุณภาพขอเสนอ
หลักสูตรการจัดการศึกษา
ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. จัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการ/หลักสูตรการจัด
การศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการจัด
การศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. กิจกรรมสํารวจหรือการรับ
ฟงความตองการของชุมชน/
ผูรับบริการ

พ.ย.59ม.ค.60

รวม

ผูรับผิดชอบ

5,000

20,000

รสวารินทร ทองสม (หลัก)
ศิริวรรณา กราปญจะ (รอง)
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3.3 สงเสริมและ
สนับสนุนใหมี
การศึกษาตอเนื่อง

ตัวชี้วัด

3.3.1 โครงการ
การศึกษาตอเนื่อง
เพื่อหารายได

คา
เปาหมาย

3 ขอ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. โครงการศึกษาตอเนื่องเพื่อ
หารายได

ชวง
ระยะเวลา

ส.ค.59–
ก.ค.60

ส.ค.59–
ก.ค.60
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
4.1 สงเสริมและสนับสนุน 4.1 สงเสริมและ
4.1.1 ระดับ
3 ขอ 1. การจัดทําแผนพัฒนา
ส.ค.59–
บุคลากรใหพัฒนาตนเอง
สนับสนุนใหบุคลากร ความสําเร็จของการ
บุคลากรและติดตามการพัฒนา ก.ค.60
ตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ พัฒนาตนเองตาม
ดําเนินการตาม
บุคลากรฝายวิชาการ
และพัฒนาดานทักษะสากล ภาระหนาที่ที่
แผนการบริหารและ
รับผิดชอบและ
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาศักยภาพ
ดานทักษะสากล
2. โครงการสนับสนุนการ
ส.ค.59–
ผลิตผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง ก.ค.60
ที่สูงขึ้น
3. การสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรพัฒนาตนเองตาม
ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ อยาง
นอย 1 ครั้ง/ป

ส.ค.59–
ก.ค.60

งบประมาณ
(บาท)

5,000

ผูรับผิดชอบ

จุฑาทิพย อินทรัตน (หลัก)

5,000
-

40,000

120,000

ฉัตรปวีณ รูปประดิษฐ
(หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
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4.2 บริหารจัดการหนวยงาน
ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ
(EdPEx)

4.2 บริหารจัดการ
หนวยงานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ
(EdPEx)

ตัวชี้วัด

4.2.1 ระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการ
ฝายวิชาการ

คา
เปาหมาย

3 ขอ

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

160,000

ขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
(หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)

5. การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปเปนรายไตรมาส
6. โครงการเตรียมความพรอม
และรับการประเมินคุณภาพ
ภายในฝายวิชาการ

ส.ค.59–
ก.ค.60

-

ส.ค.59–
ก.ค.60

5,000

ขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
(หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
วรรณทิพย หนูหลง (หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)

7. การจัดทําแผนและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ
ฝายวิชาการ
8. การจัดทําแผนและติดตาม
การดําเนินงานการจัดการ
ความรูฝายวิชาการ
9. โครงการประชุม
ฝายวิชาการ
10. โครงการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2559 และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา 2560

ส.ค.59–
ก.ค.60

2,000

ส.ค.59–
ก.ค.60

20,000

ส.ค.59–
ก.ค.60
มิ.ย.–
ก.ค.60

30,000

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการจัดทําและปรับปรุง ส.ค.59–
แผนกลยุทธ ปการศึกษา 2559- ก.พ.60
2563/แผนปฏิบัติการ ประจําป
การศึกษา 2559

120,000

ผูรับผิดชอบ

ขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
(หลัก)
คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง (รอง)
เบญจวรรณ ทองคง (หลัก)
คณะทํางานจัดการความรู
(รอง)
เบญจวรรณ ทองคง (หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
ขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
(หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
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4.3 สรางระบบการมี
สวนรวมในการทํางาน
ดําเนินการตามคานิยมหลัก
ของมหาวิทยาลัย และสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางาน
ของบุคลากร

4.4 สงเสริมและสนับสนุน
การทํางานวิจัยสถาบัน

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

4.3 สรางระบบการมี 4.3.1 ระดับความ
ความสําเร็จการสราง
สวนรวมในการ
ทํางาน ดําเนินการ องคกรแหงความสุข
ตามคานิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย และ
สรางขวัญกําลังใจใน
การทํางานของ
บุคลากร

4.4 สงเสริมและ
4.4.1 ระดับความ
สนับสนุนการทํางาน ความสําเร็จ
วิจัยสถาบัน
ผลงานวิจัยสถาบัน

คา
เปาหมาย

3 ขอ

3 บท

โครงการ/กิจกรรม

11. ปรับปรุงเว็บไซต
ฝายวิชาการใหทันสมัยและ
เปนปจจุบัน
12. จัดทําจุลสารฝายวิชาการ
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากรฝายวิชาการ (จาก
การเขารับการฝกอบรมตาง ๆ)

ชวง
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

-

เบญจวรรณ ทองคง (หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)

ส.ค.59–
ก.ค.60
ส.ค.59–
ก.ค.60

-

เบญจวรรณ ทองคง (หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
เบญจวรรณ ทองคง (หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)

ส.ค.59–
ก.ค.60

30,000

14. โครงการองคกรแหง
ส.ค.59–
ความสุข (Happy Workplace) ก.ค.60

40,000

15. โครงการฝกอบรมการทํา
วิจัยสถาบัน

ส.ค.59–
ก.ค.60

10,000

รวม

577,000

รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของฝายวิชาการ 5,027,000

ผูรับผิดชอบ

ขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
(หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
วรรณทิพยหนูหลง (หลัก)
หัวหนาฝายฯ (รอง)
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามแผนปฏิบัตกิ ารฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2559
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : หัวหนาฝายวิชาการ และบุคลากรฝายวิชาการ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับดูแลให ทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยใช
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เปนกรอบในการดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 30 ของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา

36
ตัวบงชี้ที่ 1.2.1 : ระดับความสําเร็จในการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสุทัศนีย ดีสมุทร, นางรัชรี ตุดเกื้อ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับดูแลให ทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยใช
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เปนกรอบในการดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- หลักสูตรที่ไดมาตรฐานองค 1 รอยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมด
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ตัวบงชี้ที่ 1.3.1 : ระบบและกลไกการรับนิสิต
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาววทินา จันทรนวล , นางสาววรรณทิพย หนูหลง
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การรับนิสิตใหมเขาสูมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ โดยการกําหนดแผนจํานวนรับนิสิต คุณสมบัติที่
สอดคลองกับธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑและวิธีการที่ใชในการคัดเลือกชัดเจน สอดคลองคุณสมบัตินิสิต
มีการวางแผนกําหนดการปฏิทินการรับสมัครนิสิตมีโครงการรับสมัครนิสิตที่หลากหลายการประชาสัมพันธ
เชิงรุก เพื่อใหไดจํานวนนิสิตตามแผนรับสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยสอดคลองกับตัวบงชี้
TSU02 กลยุทธ 1.3 ขอ 2,3 กลยุทธ 1.5 ขอ 1,4 และกลยุทธ 5.5 ขอ 1
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายทีก่ ําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- นิสิตใหมรายงานตัวเขาเปนนิสิตรอยละ 70 ของแผนรับ
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ตัวบงชี้ที่ 1.4.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนานิสิตดานภาษาอังกฤษ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : วาที่รอยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนานิสิตดานภาษาอังกฤษ
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- ระดับปริญญาตรี รอยละ 10 ผานเกณฑสมรรถนะสากลดานภาษา
- ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 20 ผานเกณฑสมรรถนะสากลดานภาษา
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ยุทธศาสตรที่ 2
สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.1.1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ :
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
- มี มคอ.3 ในรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา
- มีการจัดแผนการเรียน และตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาที่เปดสอน
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ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนรู
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนรู
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 20 ของอาจารยใหมในรอบระยะเวลา 5 ป ที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนาอาจารย
ดานการจัดการเรียนรู
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ตัวบงชี้ที่ 2.3.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : วาที่รอยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สหกิจศึกษาเปนรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ โดยฝายวิชาการเปนหนวยงานกลางใน
การประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหสาขาวิชาที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาสงนิสิตเขารวมโครงการอยาง
ตอเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 50 ของหลักสูตรทีท่ ําการสอนใหนิสิตชั้นปที่ 4 และมีรายวิชาสหกิจศึกษา
- รอยละ 10 ของหลักสูตรที่ทําการสอนใหนิสิตชั้นปที่ 4 และมีรายวิชาสหกิจศึกษา (นานาชาติ)
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ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
ที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม
ตัวบงชี้ที่ 3.1.1 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : เปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงการกระบวนการสงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย อั น เป น การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2558-2567 ในประเด็ น ด านบริ การวิ ช าการแก สั งคม ลงสู ก ารปฏิ บั ติ ประเด็ น ยุท ธศาสตรที่ 4:
การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
ความมั่นคง และการพัฒนาภาคใตตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเติบโตอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 75
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ตัวบงชี้ที่ 3.1.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : เปน ตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็น ถึงกระบวนการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒ นา
การบริการวิชาการแกสังคม ตามพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ “Engagement Thailand”
เพื่อใหเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทํางานเพื่อสังคม โดยเนนการมีสวน
รวมทุกภาคสวน รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย เกิด
การเรียนรูรวมกัน เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA ในตัวบงชี้ C12
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 75
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ตัวบงชี้ที่ 3.1.3 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง (Continuing Education) หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการ และความจําเปนของบุคคลตอเนื่องไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เปนการศึกษาที่ให
โอกาสทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับบุคคล เพื่อสนองความตองการและความจําเปน
ของบุคคลตอเนื่องจากฐานความรูเดิมในรูปของกิจกรรมการเรียนรูหรือหลักสูตรการเรียนรูประเภทมีหนวยกิต
และไม มี ห น ว ยกิ ต ซึ่ งมิ ใช ก ารศึ ก ษาตามระบบปกติ ก ารศึ ก ษาต อ เนื่ อ งเป น ได ทั้ งการฝ ก อบรมด า นอาชี พ
การยกระดับฝมือในการทํางาน รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพื่อการทํางาน และการเรียนรูเพื่อการแกไข
ปญหา การศึกษาตอเนื่องยังเปนการศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ที่จัด
โดยสวนงานวิชาการหรือสวนงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจมีการจัดเปนหลักสูตรระยะสั้นในรายวิชา
ต าง ๆ สํ าหรั บ วิ ธี แ ละรู ป แบบการสอนของการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งมี ทั้ งการสอนในชั้ น เรี ย น การสอนแบบมี
ภาคปฏิบั ติ การสอนทางไกลดวยสื่อตาง ๆ รวมทั้งสื่อออนไลนตาง ๆ โดยใชระบบอินเตอรเน็ตในรูปแบบ
E-Learning การใชวิดิทัศน ซีด-ี รอม รวมถึงรายการวิทยุหรือโทรทัศน
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 75 ของการดําเนินการโครงการศึกษาตอเนื่องตามแผนปฏิบัติการโครงการศึกษาตอเนื่อง
ประจําปการศึกษา 2559
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ตัวบงชี้ที่ 3.2.1 : ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานบริการวิชาการเพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวรสวารินทร ทองสม
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : เปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
บริการวิชาการเพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- กํากับติดตามใหไดคาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัย เทากับ 30,000,000 บาท
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ตัวบงชี้ที่ 3.3.1 : โครงการการศึกษาตอเนื่องเพื่อหารายได
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : โครงการการศึกษาตอเนื่องเพื่อหารายได
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- กํากับติดตามใหไดคาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัย เทากับ 3,000,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 4.1.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางฉัตรปวีณ รูปประดิษฐ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 : ระบบและกลไกการบริหารจัดการฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 80 ของบุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและขอตกลงของฝายวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3.1 : ระดับความความสําเร็จการสรางองคกรแหงความสุข
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความความสําเร็จการสรางองคกรแหงความสุข
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent (Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ : ปการศึกษา 2559
- รอยละ 80 ของบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตามแผนโครงการองคกรแหงความสุข
- ความสุขของบุคลากรในฝายวิชาการมีคาคะแนนไมนอยกวา 3.25
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ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 : ระดับความความสําเร็จผลงานวิจัยสถาบัน
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาววรรณทิพย หนูหลง
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความความสําเร็จผลงานวิจัยสถาบัน
เกณฑการประเมิน : ใชเกณฑ 7 ระดับ ของ CUPT QA
1
= ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
2
= มีผลดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ
ไมสามารถ/ไมมีการวิเคราะห)
3
= มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย
4
= 3+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานของระบบดี ทําใหเกิดผลเปนไป/ในทิศทาง
ตามเปาหมายที่กําหนด
5
= 4+ มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนดสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ
6
= 5+ มีผลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบในระดับชั้นนําของประเทศ
มีการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ
(คูเทียบชั้นนําระดับประเทศ)
7
= Excellent(Example of Word class or Leading Practices)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5-7 ขอ
คาเปาหมายเชิงปริมาณ :
- มีการดําเนินงานวิจัยสถาบัน 1 เรื่อง และมีการดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 50
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ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตัวบงชี้ 1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา
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1. โครงการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจหลักซึ่งประกอบดวยการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการ
วิจัย ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแผนการจัดการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสอดคลองกับ
ทิศทางการพั ฒ นาประเทศในป จจุบัน ฝายวิชาการจึงไดกําหนดจัดโครงการจัดทํ าแผนการจัดการศึกษาขึ้นเพื่ อ
จัดทําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ในทุกภารกิจของฝายวิชาการ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของทั้งจาก
ภายในและภายนอกเพื่อใชประกอบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน

กิจกรรม/การดําเนินงาน

1. ตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลพื้นฐานของของทุกภารกิจในฝายวิชาการ
2. ทุกภารกิจในฝายวิชาการจัดเก็บขอมูลในสวนที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะห
4. ตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. รวบรวมขอมูลจากภายในฝายวิชาการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
6. วิเคราะหขอมูลองครวมในบริบทของมหาวิทยาลัย
7. จัดทําแผนการจัดการศึกษา

ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

6. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรฝายวิชาการ และผูที่เกี่ยวของ
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได ฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 30,000 บาท
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ปการศึกษา 2559 ไดขอมูลพื้นฐานของทุกภารกิจในฝายวิชาการ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนการจัด
การศึกษา
ปการศึกษา 2560 ไดผลการวิเคราะหขอมูลของทุกภารกิจในฝายวิชาการและขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใชประกอบการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2561 จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ปการศึกษา 2562 ไดแผนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
****************************************************
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ตัวบงชี้ 1.2.1 ระดับความสําเร็จในการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
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1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ โดยให มีค วามสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ให ส อดคล อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพ การศึกษา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
ประชุมพิจารณารางหลักสูตรในคณะกรรมการแตละชุดของมหาวิทยาลัย
6. ผูเขารวมโครงการ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติใหพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแลว
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของฝายวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 360,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ให ส อดคล อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพ การศึกษา
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2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พ ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ โดยให มีค วามสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ให ส อดคล อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพ การศึกษา
และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
ประชุมพิจารณารางหลักสูตรในคณะกรรมการแตละชุดของมหาวิทยาลัย
6. ผูเขารวมโครงการ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติใหพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแลว
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของฝายวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 200,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
และเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาให เป นไปตามหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และเปน ที่
ตองการของตลาดแรงงาน
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3. โครงการตรวจสอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั กสู ตร ตามคํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ
ที่ 1758/2559 เรื่อ ง แตงตั้งคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลัก สูตร สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่ อให การ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. วัตถุประสงค
1. ตรวจสอบโครงสรางและเนื้อหาหลักสูตรของหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
2. อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร จํานวน 1 ชุด และประธานรางหลักสูตรของแตละ
หลักสูตรเขารวมชี้แจง เพื่อตรวจสอบหลักสูตรตาง ๆ
2. คณะทํางานประเมินมาตรฐานหลักสูตร (องคประกอบที่ 1)
6. ผูเขารวมโครงการ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต ร ตามคํ า สั่ ง มหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ที่ 1758/2559 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของฝายวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 110,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
หลัก สู ต รทุ กหลั ก สู ตรได มีก ารตรวจสอบโครงสร างและเนื้ อ หาหลัก สูตรของหลั ก สูตรใหม แ ละหลั กสู ตร
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
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4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตาง ๆ นั้น
เพื่ อให ขอ มูลหลักสูตรต าง ๆ สามารถเป นข อมู ลในการดํ าเนิ นการในสวนที่ เกี่ยวข องตาง ๆ ได ฝายวิชาการจึ ง
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถ ตรวจสอบ ขอมูลดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและใชระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ที่
สามารถจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ คนหางาย ปลอดภัย และสะดวกตอการใชงาน
2. เพื่อใหอาจารย นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของสามารถใชระบบสารสนเทศหลักสูตรในการจัดเก็บขอมูล
หลักสูตรได
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. ผูเขารวมโครงการ
อาจารย นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของ
5. วิธีดําเนินงาน
ประสานกับเจาหนาที่สํานักคอมพิวเตอร เพื่อสรางระบบ และเจาหนาที่งานหลักสูตรกรอกขอมูลและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อเผยแพร
6. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของฝายวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 20,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. พัฒนาและใชระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ที่สามารถ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ คนหางาย ปลอดภัย และสะดวกตอการใชงาน
2. อาจารย นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของสามารถใชระบบสารสนเทศหลักสูตรในการจัดเก็บขอมูล
หลักสูตรได
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5. โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง มคอ. 2-7
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณ ภาพภายนอก และมีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแหงชาติ ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช
เปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพื่ อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบั ณฑิ ตได
อยางมีคุณภาพ ในการนี้ เพื่อเปนแรงกระตุนใหมหาวิทยาลัยทักษิณไดพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษา (มคอ.) สิ่ งสํ า คั ญ คื อ เครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งเป นรู ป ธรรม เป นการเน นผลการเรี ย นรู
(Learning outcomes) ของนักศึ กษา ซึ่ งอยางนอยตองมี 5 ด าน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ด านความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหลักการ สําคัญของการจัดทํา มคอ. คือการผลิตบัณฑิตใหมีผล
การเรียนรูอยางนอย 5 ดาน เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ มคอ.3-7
2.2 เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ มคอ.3-7 และนําไปปรับใชในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตอไป
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
มกราคม – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
ประชุมชี้แลกและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
6. ผูเขารวมโครงการ
อาจารยและผูเกี่ยวของ
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 20,000
บาท ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ มคอ. 3-7
8.2 เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ มคอ. 3-7 และนําไปปรับใชในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตอไป
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6. โครงการประชุม สัมมนา อบรมที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณ ภาพภายนอก และมีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแหงชาติ ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช
เปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพื่ อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิ ตได
อยางมีคุณภาพ ในการนี้ เพื่อเปนแรงกระตุนใหมหาวิทยาลัยทักษิณไดพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษา (มคอ.) สิ่ งสํ า คั ญ คื อ เครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งเป นรู ป ธรรม เป นการเน นผลการเรี ย นรู
(Learning outcomes) ของนักศึ กษา ซึ่งอยางนอยตองมี 5 ด าน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ด านความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหลักการ สําคัญของการจัดทํา มคอ. คือการผลิตบัณฑิตใหมีผล
การเรียนรูอยางนอย 5 ดาน เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตาง ๆ ที่กําหนดไว
2. เพื่อใหทุกหลักสูตรมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
มกราคม – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
1. ประชุมใหความรู
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3. อบรมใหความรู
6. ผูเขารวมโครงการ
อาจารยและผูเกี่ยวของ
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 20,000
บาท ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตาง ๆ ที่กําหนดไว
2. เพื่อใหทุกหลักสูตรมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
****************************************************
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ตัวบงชี้ 1.3.1 ระบบและกลไกการรับนิสิต
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1. โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ระบบกลาง (Admissions) ปการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรีจะมีการดําเนินการรับนิสิตใน
โครงการประเภทรับตรง จํานวนหลายโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการของคณะและโครงการของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกดวยการพิจารณาเอกสารการสมัคร การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ
และการสอบปฏิบัติ ซึ่งวิธีการคัดเลือกในแตละโครงการก็จะแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังมีการรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 ในระบบกลาง (Admissions) โดยสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ภารกิจรับนิสิตมีภารกิจในการวางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน วิเคราะหความตองการของตลาด
ประชาสัมพั นธการรับ นิ สิต และดํ าเนิ นการรับ นิ สิตทุ กขั้ นตอน เพื่ อ ให ได จํานวนนิ สิตในแต ละคณะตามแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาตาง ๆ ในระบบกลาง
(Admissions)
เปาหมาย
รับนิสิตสาขาวิชาตาง ๆ ใหไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีดําเนินการ
ประสานความรวมมือกับสมาคม ทปอ. เพื่อแจงขอมูลการรับสมัคร
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
ใชงบประมาณเงินรายได ประจํ าป งบประมาณ 2560 หมวดค าตอบแทนใช สอยและวัสดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตามแผนที่กําหนด
****************************************************
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2. โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรีจะมีการดําเนินการรับนิสิตใน
โครงการประเภทรับตรง จํานวนหลายโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการของคณะและโครงการของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกดวยการพิจารณาเอกสารการสมัคร การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ
และการสอบปฏิบัติ ซึ่งวิธีการคัดเลือกในแตละโครงการก็จะแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังมีการรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 ในระบบกลาง (Admissions) โดยสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ภารกิจรับนิสิตมีภารกิจในการวางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน วิเคราะหความตองการของตลาด
ประชาสัมพั นธการรับ นิ สิต และดํ าเนิ นการรับ นิ สิตทุ กขั้ นตอน เพื่ อ ให ได จํานวนนิ สิตในแต ละคณะตามแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีโครงการประเภทรับตรง วิธีทั่วไป วิธีพิเศษ และวิธีโควตา ปการศึกษา 2560
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ในโครงการตาง ๆ
เปาหมาย
รับนิสิตใหไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีดําเนินการ
สมัครเรียนผาน website : http://admission.tsu.ac.th
ระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
ใชงบประมาณเงินรายได ประจํ าป งบประมาณ 2560 หมวดค าตอบแทนใช สอยและวัสดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 831,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตามแผนที่กําหนด
****************************************************
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3. โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ปการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรีจะมีการดําเนินการรับนิสิตชั้นป
ที่ 1 ทั้ งในภาคปกติ และภาคสมทบ ซึ่ ง จะมี ก ารดํ า เนิ น การรั บ นิ สิต ในหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
นิติศาสตร
ภารกิจรับนิสิตมีภารกิจในการวางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน วิเคราะหความตองการของตลาด
ประชาสัมพั นธการรับ นิ สิต และดํ าเนิ นการรับ นิ สิตทุ กขั้ นตอน เพื่ อ ให ได จํานวนนิ สิตในแต ละคณะตามแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร
เปาหมาย
รับนิสิตใหไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีดําเนินการ
สมัครเรียนผาน website : http://admission.tsu.ac.th
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – พฤษภาคม 2560
งบประมาณ
ใชงบประมาณเงินรายได ประจํ าป งบประมาณ 2560 หมวดค าตอบแทนใช สอยและวัสดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตามแผนที่กําหนด
****************************************************
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4. โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 (หลักสูตรเทียบ 4 ป) ภาคปกติและภาคสมทบ
ปการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะดําเนินการรับนิสิต
ชั้นปที่ 1 แลว ยังดําเนินการรับนิสิตชั้นปที่ 3 (หลักสูตรเทียบ 4 ป) ภาคปกติและภาคสมทบ เพื่อเขาศึกษาในคณะ
เศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุร กิ จ ใน 4 สาขาวิชา คื อ สาขาวิ ชาการบั ญ ชี สาขาวิช าการตลาด สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม ซึ่งแบงวิธีดําเนินการคัดเลือก เปน 3
วิธี คือ วิธีโควตา คัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารการสมัคร วิธีทั่วไป คัดเลือกโดยการสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณ และวิธีพิเศษ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ ยังมีโครงการความ
รวมมือกับวิทยาลัยชุมชนในภาคใต เพื่อรับนิสิต ภาคสมทบ หลักสูตรเที ยบ 4 ป ในสาขาวิชาการพัฒ นาชุม ชน
สาขาวิชาการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย สาขาวิชาการปกครองท อ งถิ่น และสาขาวิชาการประกอบการและการ
จัดการ
ภารกิจรับนิสิตมีภารกิจในการวางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน วิเคราะหความตองการของตลาด
ประชาสัมพั นธการรับ นิ สิต และดํ าเนิ นการรับ นิ สิตทุ กขั้ นตอน เพื่ อ ให ได จํานวนนิ สิตในแต ละคณะตามแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 (หลักสูตรเทียบ 4 ป) ภาคปกติและภาคสมทบ
เปาหมาย
รับนิสิตใหไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีดําเนินการ
สมัครเรียนผาน website : http://admission.tsu.ac.th
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2559 – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
ใช งบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 หมวดค า ตอบแทนใช สอยและวัส ดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตามแผนที่กําหนด
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5. โครงการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยดําเนินการเปดรับ
นิสิตในหลายสาขาวิชา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยภาคปกติดําเนินการเรียนการสอนในวันจันทร – วันศุกร
และภาคพิ เศษดํ า เนิ นการเรีย นการสอนในวันเสาร – วั น อาทิ ตย ซึ่ ง แบ ง วิธีดํ าเนิ น การคั ดเลื อ กเป น 2 วิธี คื อ
วิธีทั่วไป คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ และวิธีพิเศษ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณเพียงอยาง
เดียว
ภารกิจรับนิสิตมีภารกิจในการวางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน วิเคราะหความตองการของตลาด
ประชาสัมพั นธการรับ นิ สิต และดํ าเนิ นการรับ นิ สิตทุ กขั้ นตอน เพื่ อ ให ได จํานวนนิ สิตในแต ละคณะตามแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ
เปาหมาย
รับนิสิตใหไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีดําเนินการ
สมัครเรียนผาน website : http://admission.tsu.ac.th
ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน 2559 – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
ใชง บประมาณเงิ นรายได ประจํ า ป งบประมาณ 2560 หมวดค า ตอบแทนใช สอยและวัสดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตามแผนที่กําหนด
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6. การรับนิสิต วิธีพิเศษ โครงการที่คณะดําเนินการ ปการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรีจะมีการดําเนินการรับนิสิตใน
โครงการประเภทรับตรง จํานวนหลายโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการของคณะและโครงการของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกดวยการพิจารณาเอกสารการสมัคร หรือการสอบสัมภาษณ และการสอบ
ปฏิบัติ ซึ่งวิธีการคัดเลือกในแตละโครงการก็จะแตกตางกัน
ภารกิจรับนิสิตมีภารกิจในการวางแผนการรับนิสิตรวมกับฝายแผนงาน วิเคราะหความตองการของตลาด
ประชาสัมพั นธการรับ นิ สิต และดํ าเนิ นการรับ นิ สิตทุ กขั้ นตอน เพื่ อ ให ได จํานวนนิ สิตในแต ละคณะตามแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสนับสนุนใหคณะดําเนินการรับนิสิต โครงการพิเศษของคณะ รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย
ในการดําเนินการสอบคัดเลือก ปการศึกษา 2560
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ในโครงการตาง ๆ
เปาหมาย
รับนิสิตใหไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีดําเนินการ
สมัครเรียนผาน website : http://admission.tsu.ac.th หรือสมัครผานคณะที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
ใช งบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 หมวดค า ตอบแทนใช สอยและวัส ดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตามแผนที่กําหนด
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7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับนิสิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก บทบาทหนาที่สําคัญดานหนึ่ง คือ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการเปดรับนิสิตโดยสมัคร
ผาน website : http://admission.tsu.ac.th แลวพิ ม พ ใบชํ า ระเงิน ค า สมั ค ร นํ าไปชําระเงินผ า นธนาคารไทย
พาณิชยทุกสาขาตามระยะเวลาที่กําหนด และสงหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยได 2 วิธี คือ สงเอกสารดวย
ตนเองที่ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ หรือสงเอกสารมาทางไปรษณียถึงภารกิจรับนิสิต หลังจากนั้นภารกิจรับนิสิต
จะดําเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยประกาศผลผานเว็บไซตรับนิสิต เพื่อใหผูที่ผานการคัดเลือก
ไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
จะเห็นไดวาระบบรับนิสิตมีความสําคัญตอการดําเนินการดานการรับนิสิตตั้งแตกระบวนการรับสมัครไป
จนถึงกระบวนการประกาศผล ดังนั้นระบบสารสนเทศรับนิสิตตองสามารถรองรับการรับนิสิตในแตละโครงการที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการเปดรับ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศรับนิสิตอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศรับนิสิต
เปาหมาย
มีระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการรับนิสิตในแตละโครงการ
วิธีดําเนินการ
ภารกิจรับนิสิตรวมกับสํานักคอมพิวเตอรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
ใช งบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 หมวดค า ตอบแทนใช สอยและวัส ดุ รายการ
คาใชจายในการดําเนินการสอบคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการรับนิสิตในแตละโครงการ
2. การดําเนินการรับนิสิตผานระบบสารสนเทศมีความคลองตัวมากขึ้น
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8. โครงการจัดนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาร ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน จั ด
นิทรรศการ"ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา"ทั้งนี้ ไดจัดมาแลวรวม 20 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค
ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกลาวไดมีสถาบันการศึกษาเขารวมจัดรวมถึงมีผูสนใจเขารวมชมนิทรรศการเปนจํานวน
มาก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได พิ จ ารณาเห็ น สมควรจั ด นิ ท รรศการ "ตลาดนั ด หลั ก สู ต ร
อุดมศึกษา" ครั้งที่ 21 ขึ้น โดยไดรวมประชุมปรึกษาหารือกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไปแลวนั้น
ในการนี้ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดเขารวมจัด
นิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ 21 ประจําปงบประมาณ 2560 ณ สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่
เขารวมเปนเจาภาพในการจัดนิทรรศการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงขอมูลการรับนิสิต
ประจําปการศึกษา 2560
2. เพื่อกระจายโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ครู ผูปกครอง หนวยงานและผูสนใจทั่วไป เขาถึงขอมูลหลักสูตรและ
ขอมูลการรับนิสิตใหมไดทัดเทียมกัน
3. เพื่อสรางความรวมมือทางดานวิชาการและประสานความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ณ สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมเปนเจาภาพในการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 21
5. ผูเขารวมโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ครู ผูปกครอง หนวยงานและผูสนใจทั่วไป
6. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 120,000 บาท (หนึง่ แสนสองหมื่นบาทถวน)
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพิ่มชองการประชาสัมพันธการรับนิสิต โดยกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลโดยตรง
2. สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงอาจารยแนะแนว
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9. โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (เพื่อการรับนิสิต ปการศึกษา 2560)
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธแ ละการตลาดของมหาวิท ยาลั ย มี เป า หมายหลัก เพื่ อเผยแพร ข อ มู ล ข าวสารของ
มหาวิทยาลัยไปสูผูรับ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผลจากการประชาสัมพันธ จะสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน อาชีพ กิจกรรมการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาและ
อื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกนักเรียน คณาจารย ผูปกครองและผูที่สนใจ ทําใหรับรูกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ไดขอมูลเพื่อประกอบการสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตามหลักการดังกลาว จึงไดขอความ
รวมมือจากสวนงานวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อรวมจัดโครงการ ม.ทักษิณ สัญจร ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ
การรับนิสิต โดยมีการจัดบูธ นิทรรศการประชาสัมพันธของสวนงานวิชาการ วิทยากรบรรยาย และกิจกรรมบนเวที
โดยจัดในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธโครงการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2560
2. สรางเครือขายประชาสัมพันธกับอาจารยแนะแนวของโรงเรียนตาง ๆ ในภาคใต
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560
5. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรและนิสิต จากคณะตางๆ
อาจารยแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ
บุคลากรฝายวิชาการ
6. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
7. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
1. อาจารยแนะแนวของโรงเรียน นักเรียนและบุคคลทั่วไปรูจักมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มขึ้น และรับทราบ
ข อ มู ล การรั บ สมั ค ร รวมถึ ง หลั ก สู ต รสาขาที่ เป ด รั บ จากประชาสั ม พั น ธก ารรับ นิ สิ ตของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
โดยเฉพาะโครงการรับนิสิต ปการศึกษา 2560
2. มีผูสนใจเขาเรียนยังมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มมากขึ้น
****************************************************
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10. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธมีหลักการที่สําคัญ คือการบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ การปองกันและแกไข
ความเขาใจผิด และการสํารวจประชามติ เพื่อทราบความตองการ ความชอบ ตลอดจนทาทีตางๆ ที่ประชาชนมีตอ
องคกรสถาบันของเรา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใชในการนําขาวสาร เรื่องราวจากองคกรหรือ
หนวยงานไปสูประชาชน หรือเรียกวาสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ ซึ่งสื่อจะมีความสําคัญในการถายทอดหรือบอก
ขาวสารใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองนอกจากนี้ยังเปนการสรางความนิยมและ
ภาพพจนที่ดีขององคกร ดังนั้ นจึงตองเลือกสื่อกลางในการประชาสัมพั นธที่เหมาะสมและเปนประโยชนในการ
ประชาสัมพันธมากที่สุด
2. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตสื่อในการประชาสัมพันธการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. ผูเขารวมโครงการ
คณะ บุคลากรฝายวิชาการ ครูแนะแนว นักเรียน
6. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดสื่อประชาสัมพันธการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. บุคคลทั่วไปรูจักมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มขึ้น และรับทราบขอมูลการรับสมัคร รวมถึงหลักสูตรสาขาที่
เปดรับจากสื่อประชาสัมพันธการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2560
3. มีผูสนใจและสมัครเขาเรียนยังมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มมากขึ้น
****************************************************
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11. โครงการจัดทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธมีหลักการที่สําคัญ คือการบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ การปองกันและแกไข
ความเขาใจผิด และการสํารวจประชามติ เพื่อทราบความตองการ ความชอบ ตลอดจนทาทีตางๆ ที่ประชาชนมีตอ
องคกรสถาบันของเรา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใชในการนําขาวสาร เรื่องราวจากองคกรหรือ
หนวยงานไปสูประชาชน หรือเรียกวาสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ ซึ่งสื่อจะมีความสําคัญในการถายทอดหรือบอก
ขาวสารใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองนอกจากนี้ยังเปนการสรางความนิยมและ
ภาพพจนที่ดีขององคกร ดังนั้ นจึงตองเลือกสื่อกลางในการประชาสัมพั นธที่เหมาะสมและเปนประโยชนในการ
ประชาสัมพันธมากที่สุด
การจัดทํ าคลิปประชาสัมพั นธหลักสูตร จะเปนเครื่องมื อหนึ่งที่ ชวยใหค รู นั กเรียน และผู ที่ สนใจทั่ วไป
สามารถเขาใจถึงหลักสูตรตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณไดดีขึ้น
2. วัตถุประสงค
สรางสื่อประชาสัม พั นธในรูป แบบคลิป วีดิโอเพื่ อการประชาสัม พั นธ โดยสามารถเปนประโยชน ในการ
ประชาสัมพันธการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ผูเขารวมโครงการ
บุคลาการและนิสิตจากคณะตางๆ
บุคลากรฝายวิชาการ
6. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดคลิปประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ
2. บุ ค คลทั่ ว ไปรู จั ก มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เพิ่ ม ขึ้ น และรั บ ทราบข อ มู ล หลั ก สู ต รสาขาที่ เป ด รั บ จากสื่ อ
ประชาสัมพันธ
3. มีผูสนใจและสมัครเขาเรียนยังมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มมากขึ้น
****************************************************
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12. โครงการดาวกระจาย รุนพี่ศิษยเกาไปประชาสัมพันธนองโรงเรียน
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธแ ละการตลาดของมหาวิท ยาลั ย มี เป า หมายหลัก เพื่ อเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารของ
มหาวิทยาลัยไปสูผูรับ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผลจากการประชาสัมพันธ จะสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน อาชีพ กิจกรรมการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาและ
อื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกนักเรียน คณาจารย ผูปกครองและผูที่สนใจ ทําใหรับรูกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ไดขอมูลเพื่อประกอบการสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธโดยบุคคลที่เปนที่รูจัก หรือคุนเคย จะชวยกระตุนใหการประชาสัมพันธหรือการเชิญ
ชวนใหนักเรียนมีความสนใจ หรือตัดสินใจเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มมากขึ้นได
ฝายวิชาการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการ โครงการดาวกระจาย รุนพี่ศิษยเกาไป
ประชาสัมพันธนองโรงเรียน เพื่อเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน
และโครงการรับนิสิต ประจําปการศึกษา 2560
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธโครงการรับนิสิตและหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปดสอนใน ป
การศึกษา 2560
2. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนเปาหมายใน 14 จังหวัดภาคใต
5. ผูเขารวมโครงการ
นิสิต
นักเรียน ครูแนะแนว
บุคลากรฝายวิชาการ
6. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
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7. ผลคาดวาจะไดรับ
1. อาจารย แ นะแนวของโรงเรี ยน และนั ก เรี ยนรูจัก มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เพิ่ ม ขึ้ น และรั บ ทราบขอ มู ล
หลักสูตรสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอน และโครงการรับนิสิต ปการศึกษา 2560
2. มีผูสนใจเขาเรียนยังมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มมากขึ้น
****************************************************
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ตัวบงชี้ 1.4.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนานิสิตดานภาษาอังกฤษ
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1. โครงการอบรมและติดตามการใชงานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํ ายุทธศาสตรอุดมศึ กษาไทย ในการเตรียมความ
พรอ มสูการเป นประชาคมอาเซี ยนในป พ.ศ.2558 ด วยตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการรวมตั วเปน ประชาคม
อาเซี ยนต ออุ ดมศึ ก ษาไทย ซึ่ งเป นประเด็ นที่ กรอบแผนอุ ดมศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บที่ 2 (2551-2565) ให
ความสําคัญตอการจัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้การเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหการเคลื่อนยายกําลังคน นักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการ
เคลื่อนยายองคความรู ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน อุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับตัว
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมและสรางองคความรู/นวัตกรรมใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ฝายวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒ นาการศึกษาและการพัฒ นาอาจารย ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 โดยการ
เตรียมความพรอมนิสิต คณาจารย และบุคลากร ใหมีทักษะความพรอมดานภาษาอังกฤษโดยไดจัดซื้อโปรแกรม
เรี ย นภาษาอั ง กฤษออนไลน ม าใช เพื่ อ ให ก ารใช ง านโปรแกรมเรี ย นภาษาอั ง กฤษออนไลน เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดอบรมและติดตามการใชงานเปนระยะ ๆ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ออบรมและติดตามการใชงานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน
2. เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนิสิตและบุคลากร
3. ผูเขารวมประชุม
นิสิต บุคลากร และผูเกี่ยวของ
4. รูปแบบการดําเนินการ
อบรมและประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลาการจัดโครงการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
6. งบประมาณ
งบประมาณฝายวิชาการ 7,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตและบุคลากรมีทักษะดานภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้น
2. สามารถใชงานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
****************************************************
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2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ม หาวิทยาลัยทั กษิ ณ มี นโยบายในการสงเสริม และสนับสนุ นการพั ฒ นามาตรฐานความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต โดยมหาวิ ท ยาลั ยได ดํ า เนิ นการจั ดซื้ อ โปรแกรมเรี ยนภาษาอั ง กฤษออนไลน (English
Discoveries Online) มาใช ในการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษให แ ก นิสิต และบุ ค ลากร และเพื่ อ ให ก ารใช งาน
โปรแกรมเปนประโยชนมากที่สุด ฝายวิชาการจึงไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยใชโปรแกรมเรียนออนไลนขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรและนิสิตไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชงานโปรแกรม
2. เพื่อใหการใชงานโปรแกรมเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนิสิตและบุคลากร
3. ผูเขารวมประชุม
นิสิต บุคลากร และผูเกี่ยวของ
4. รูปแบบการดําเนินการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. ระยะเวลาการจัดโครงการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
6. งบประมาณ
งบประมาณฝายวิชาการ 3,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตและบุคลากรใชงานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2. นิสิตและบุคลากรมีทักษะดานภาษาอังกฤษดีขึ้น
*************************************************
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ยุทธศาสตรที่ 2
สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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โครงการเตรียมความพรอมและออกแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ฝ า ยวิช าการได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป เพื่ อ ให มี ค วามทั น สมั ย
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE Outcomes) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และนิสิตไดพัฒนาคุณลักษณะตนเองในทุกบริบท หลอหลอมใหเปน
คนที่สมบูรณ สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และทักษะ
สากลโดยไดดําเนินการเสนอ (ราง) หลัก สูตรเพื่ อพิ จารณาในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิท ยาลัย และมี
กําหนดเริ่มใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง ในปการศึกษา 2560 ความทราบแลวนั้น
เพื่ อให การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. .... ในปการศึกษา 2560 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการจึงไดจัดโครงการเตรียมความพรอมและ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อหาทีมอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
2. เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
3. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน ในรายวิชาบังคับ จํานวน 6 รายวิชา รายวิชาบังคับ
เลือก จํานวน 2 รายวิชา และรายวิชาเลือก จํานวน 18 รายวิชา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
5. ผูเขารวมโครงการ
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากรฝายวิชาการ
6. งบประมาณ
งบประมาณเงิ น รายได ห มวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป : โครงการปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปประจํ า ป
งบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 680,000 บาท
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทีมอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
2. ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
3. ไดเอกสารประกอบการสอน/สื่อ การสอน ในรายวิชาบังคับ จํานวน 6 รายวิชา รายวิชาบังคับเลือก
จํานวน 2 รายวิชา และรายวิชาเลือก จํานวน 18 รายวิชา
*************************************************
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ตัวบงชี้ 2.2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนรู
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1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในชวงเดือน
ตุ ลาคม 2558 – กั นยายน 2559 ไปแล วนั้ น เพื่ อ เป น การติ ดตามความก าวหน า พร อมทั้ งร วมรั บ ฟ งแนวทาง
ดําเนินการ ปญหา และอุปสรรคในการนําองคความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของผูเขารวมโครงการ ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการ
เรียนการสอน : หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุมศึกษา
2. เพื่อสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. วัน เวลา และสถานที่
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559
5. วิธีดําเนินงาน
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมโครงการ
6. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
บุคลากรที่สนใจทั่วไป
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาอาจารยและนวัตกรรมการสอน ของฝาย
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 20,000 บาท
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุมศึกษา
2. มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร
****************************************************
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2. โครงการอบรมทักษะความเปนครู/จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนปจจัยที่สําคัญและเปนทรัพ ยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกร ทั้งนี้เพราะ
บุ ค ลากรจะเป น ผู ผ ลั ก ดั น ให อ งค ก รสามารถดํ า เนิ น ภารกิ จ ต า ง ๆให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปได โดยเฉพาะบุ ค ลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ เขาใหมซึ่งมีภารกิจในการถายทอดความรูดานวิชาการใหแก นิสิต จําเปนตองมี
ความรู ค วามเข า ใจในการจั ดการเรี ย นการสอนระดั บ อุ ดมศึ ก ษาในรู ป แบบที่ เหมาะสมเพื่ อ ให เกิ ด การพั ฒ นา
ศั กยภาพของนิสิตอย างสมบู รณ มี เจตคติ แ ละจิ ตสํานึ ก ในความเป นครูที่ ดี นอกจากนี้ยังต องมี ทั กษะที่ จําเป น
อื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับนิสิต แตเนื่องจากบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งไมมีคุณวุฒิ
ทางดานวิชาการศึกษา ขาดประสบการณทางดานการสอน และขาดความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรูใหกับ
นิสิ ต ฝ า ยวิ ช าการได ต ระหนั ก ถึ งป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ได จัด โครงการอบรมทั ก ษะความเป น ครู /จิ ต วิท ยาการให
คําปรึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเกิดสมรรถนะดังตอไปนี้
1. มีความตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในสถาบันอุดมศึกษา
2. มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรสายวิชาการที่ไมมีคุณวุฒิทางวิชาการศึกษา และบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการบรรจุใหม
บุคลากรที่สนใจทั่วไป
5. วัน เวลา และสถานที่
ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงิน แผนดิ น หมวดเงิน อุ ดหนุ น โครงการพั ฒ นาอาจารย และนวัตกรรม ฝา ยวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 30,000 บาท
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรสายวิชาการมีความตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในสถาบันอุดมศึกษา
2.บุคลากรสายวิชาการมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
**************************************************
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3. โครงการอบรมเทคนิคการสอน
1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนปจจัยที่สําคัญและเปนทรัพ ยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกร ทั้งนี้เพราะ
บุ ค ลากรจะเป น ผู ผ ลั ก ดั น ให อ งค ก รสามารถดํ า เนิ น ภารกิ จ ต า ง ๆให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปได โดยเฉพาะบุ ค ลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ เขาใหมซึ่งมีภารกิจในการถายทอดความรูดานวิชาการใหแก นิสิต จําเปนตองมี
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ฝายวิชาการจึงไดจัดโครงการอบรมเทคการสอนขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและเทคนิคใน
ดานการจัดการเรียนการสอนอันจะมีผลในกระบวนการเรียนรู และสงผลถึงการเรียนรูและประสิทธิภาพของผูเรียน
อันจะทําใหไดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเกิดสมรรถนะดังตอไปนี้
1. เพื่อเสริมสรางความเปนเลิศดานการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการมีความรูความเขาใจถึงเทคนิควิธีในการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
เรียน การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. สามารถประยุ ก ต ใ ช เทคนิ ค การสอนแบบต า ง ๆ เพื่ อ ใช ในการจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรสายวิชาการที่ไมมีคุณวุฒิทางวิชาการศึกษา และบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการบรรจุใหม
บุคลากรที่สนใจทั่วไป
5. วัน เวลา และสถานที่
มีนาคม – พฤษภาคม 2560
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงิน แผนดิ น หมวดเงิน อุ ดหนุ น โครงการพั ฒ นาอาจารย และนวัตกรรม ฝา ยวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 50,000 บาท
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรสายวิชาการไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนามาปรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2.บุคลากรสายวิชาการมีความรูความเขาใจถึงเทคนิควิธีในการสอนใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. บุ ค ลากรสายวิ ชาการสามารถประยุ ก ต ใช เทคนิ ค การสอนแบบต าง ๆ เพื่ อ ใช ในการจั ดการเรี ย น
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
**************************************************
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4. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ฝายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการดานการเรียนการสอน
ในวันพุ ธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หอ งประชุ มใหญสํานักหอสมุ ด มหาวิทยาลัยทั กษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สามารถกํา หนดหั วข อ และสร างเครื่ อ งมื อในการทํ า วิจั ยเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนการสอน รวมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ความทราบแลวนั้น
เพื่ อ ให ก ารสนั บ สนุ นการทํ า วิ จัยเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนเป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งและเป น รู ป ธรรม
ฝายวิชาการไดกําหนดแนวปฏิบั ติการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน ประจําป
งบประมาณ 2560 ขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนทุนในการทําวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการ
ชี้แจงแนวปฏิบัติและประชาสัมพันธการสนับสนุนทุนดังกลาวใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในชวงเดือนมิถุนายน
เปนที่เรียบรอยแลว และมีผูที่สนใจเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเปนจํานวน 6
ราย
ในการนี้ ฝายวิชาการจึ งได กํ าหนดจั ดโครงการสนั บ สนุ นทุ นอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยน
การสอนขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สรางแรงจูงใจใหเกิดการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. วัน เวลา และสถานที่
ธันวาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
5. ผูเขารวมโครงการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ทีมงานจากฝายวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่สนใจเขารวมโครงการ
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงิ นรายได โครงการพั ฒ นาอาจารย และนวัตกรรมการสอน ฝา ยวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 80,000 บาท
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
2. ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
****************************************************
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ตัวบงชี้ 2.3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
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1. โครงการแลกเปลี่ยนรูดานสหกิจศึกษาและประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสหกิจศึกษา
ปการศึกษา 2559 – 2560
1. หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเขากับ
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยใหนิสิตจากสถาบันการศึกษาเขารวมฝกปฏิบัติงานโดย
เปรียบเสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดมีนโยบายสนับสนุนใหนิสิตเขารวมโครงการดังกลาว
ทั้งนี้การดําเนินโครงการจําเปนตองมีการประชุมคณะกรรมการและผูเกี่ยวของเพื่อรวมกําหนดและวางแผนการ
ดําเนินโครงการ และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาใหโครงการสหกิจศึกษาสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
ฝายวิชาการจึงจัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนรูดานสหกิจศึกษาและประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสหกิจศึกษา
ปการศึกษา 2559 – 2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสหกิจศึกษาของกรรมการแตละสาขาวิชา
2. เพื่อรวมกําหนดและวางแผนการดําเนินโครงการสหกิจศึกษา
3. เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
3. ผูเขารวมประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําปการศึกษา 2559 - 2560
4. รูปแบบการดําเนินการ
ประชุมและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ปการศึกษาละ 4 ครั้ง
5. ระยะเวลาการจัดโครงการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
6. งบประมาณ
งบประมาณโครงการสหกิจศึกษา 10,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งไว
2. สรางความสามัคคีในการทํางาน รวมใจเปนหนึ่ง ทํางานเปนทีม เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
****************************************************
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2. โครงการอบรมเตรียมความพรอมนิสิตกอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง ที่ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาด ว ยการเรีย นรู จ าก
ประสบการณตรง ดังนั้นจึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยภารกิจสหกิจศึก ษา ฝายวิชาการไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหแกนิสิตขึ้น รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพรอมใน
ดานตาง ๆ ใหนิสิตมีความพรอม ในการทํางานมากที่สุดกอนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตอไป
โดยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 มีนิสิตตองไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการประมาณ จํานวน 410 คน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ กระบวนการฝกสหกิจศึกษา และสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหนิสิตไดเตรียมความพรอมทุกดานกอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและรับทราบความตองการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3. เพื่อใหนิสิตสามารถวางแผนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ผูเขารวมประชุม
นิสิตสหกิจศึกษา นิสิตที่สนใจเขารวมฟงการอบรมวิทยากร อาจารยที่ปรึกษา รวม 450 คน
4. กําหนดการ
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
5. รูปแบบการดําเนินการ
บรรยายและทํากิจกรรมเตรียมความพรอมนิสิต
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 เปน
คาใชจาย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ

95
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตเขาใจการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระเบียบ และเอกสารที่ตองดําเนินการอยางชัดเจน
2. นิสิตมีความพรอมทุกดานกอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และสามารถวางแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
****************************************************
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3. โครงการอบรมเตรียมความพรอมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศแหง
หนึ่ง ไดเห็นความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงไดจัดใหมีสหกิจศึกษานานาชาติขึ้น เพื่อ
สนั บ สนุ น ให นิสิ ตได ไปปฏิ บั ติ งานในต า งประเทศ และเพื่ อ ให นิ สิต มี ค วามพร อ มในการไปปฏิ บั ติง านดั งกลา ว
ฝายวิชาการไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหแกนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ขึ้น เพื่ อเสริมสรางความรูความ
เข าใจเกี่ ยวกับการไปปฏิ บัติสหกิ จศึ กษาในตางประเทศ โดยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึ กษา 2559 มีนิสิตต อ งไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศจํานวน 25 คน ประกอบดวย
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ
2. เพื่อใหนิสิตไดเตรียมความพรอมทุกดานกอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
3. เพื่อใหนสิ ิตสามารถวางแผนการการใชชีวิตและตางแดน และมีความมั่นใจมากขึ้น
3. ผูเขารวมประชุม
นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ นิสิตที่สนใจเขารวมฟงการอบรม วิทยากร 30 คน
4. กําหนดการ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
5. สถานที่
ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. หัวขอการอบรมการเตรียมความพรอมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ
1. วัฒนธรรมการทํางานและมารยาทสากลและรวมฟงประสบการณจากรุนพี่
2. การเตรียมตัวและการปรับตัวในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 เปน
คาใชจายรวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตเขาใจการปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติและไปปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. นิสิตมีความพรอมทุกดานกอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ และมีความมั่นใจมากขึ้น
****************************************************
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4. โครงการประชาสัมพันธภารกิจสหกิจศึกษาแกนิสิต สถานประกอบการ และผูเกี่ยวของ
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจสหกิจศึกษา ไดจัดโครงการประชาสัมพันธโครงการขึ้น เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหแกนิสิต สถานประกอบการและผูเกี่ยวของใหปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน และประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษาใหแกหนวยงานผูใชบัณฑิตในแตละสาขาวิชาเพื่อสรางเครือขาย
ในการสงนิสิตสหกิจศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตและสถานประกอบการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ กระบวนการฝกสห
กิจศึกษา และสามารถวางแผนการฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางเครือขายสถานประกอบการผูใชบัณฑิต
3. ผูเขารวม (รวมทุกคณะ)
นิสิตและสถานประกอบการ
4. กําหนดการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง และสถานประกอบการ
6. รูปแบบโครงการ
เปนการบรรยายโดยวิทยากรจากสถานประกอบการที่ใชนิสิตในแตละคณะ และนิสิตรุนพี่มาใหคําแนะนํา
ในการวางแผนการประกอบอาชีพ
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิต และผูเกี่ยวของมีความเขาใจในโครงการสหกิจศึกษา และสามารถวางแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. อาจารยไดรับขอมูลจากสถานประกอบการเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนานิสิตใหเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน
****************************************************
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5. โครงการสัมนาอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและอาจารยนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสหกิจศึกษาตองมีอาจารยนิเทศกเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและทํารายงานทางวิชาการ จึงมี
ความจําเป นต องมีก ารเพิ่ ม ศั กยภาพอาจารยนิเทศก ใหมี ความรูค วามสามารถและปฏิ บัติไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน
ภารกิจสหกิจศึกษา จึงไดจัดโครงการฝกอบรมอาจารยนิเทศกขึ้น โดยในปการศึกษา 2560 มีนิสิตสหกิจศึกษาเขา
รวมโครงการ ทั้งหมด 16 สาขาวิชา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการนิเทศของอาจารยมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. เพื่อใหภารกิจสหกิจศึกษาไดทราบขอมูลและนําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงการทํางานตอไป
3. ผูเขารวม
ผูบ ริ ห าร คณะกรรมการประสานงานสหกิ จศึ ก ษา คณาจารย นิเทศก และผู มี ส วนเกี่ ยวข อ ง จํ านวน
70 คน
4. กําหนดการ
มีนาคม 2560
5. สถานที่
ณ หองประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
หองประชุมสัตบงกช อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
6. หัวขอการสัมมนา
1. มาตรฐานการนิเทศสหกิจศึกษา
2. บทบาทและหนาที่ของอาจารยนิเทศก
3. การแลกเปลี่ยนประสบการณในการนิเทศก
7. งบประมาณ
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษาฯ ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณาจารยนเิ ทศกไดมีความรูและไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการนิเทศของ
ตนเองได
2. การนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาไดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา
****************************************************
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6. โครงการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษา นิสิตตองจัดทําโครงงานตามที่สาขาวิชากําหนด โดยจะมีการจัดประกวดผลงานใน
ระดั บ ของสาขาวิชา และคณะตามลํ า ดั บ เมื่ อได ตัวแทนในแต ละสาขาวิชาแลว ฝายวิชาการจึ งจั ด โครงการ
ประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาขึ้น โดยแบงประเภทการประกวดตามประกาศของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อ
คัดเลือกผูชนะเขารวมประกวดในระดับเครือขายและระดับประเทศตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติสหกิจศึกษาผานการประกวดผลงาน
2. เพื่อคัดเลือกผลงานนิสิตเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยประกวดในระดับเครือขายและประเทศตอไป
3. ผูเขารวม
ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา จํานวน 50 ผลงาน
4. กําหนดการ
พฤษภาคม 2560
5. สถานที่
ณ หอประชุมปาริชาต อาคารเรียนรวมฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6. รูปแบบกิจกรรม
1.การนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
2.การพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการ
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตไดรวมแลกเปลียนประสบการณการปฏิบัติงานผานการประกวด
2. มหาวิทยาลัยไดตัวแทนนิสิตสหกิจศึกษาสงประกวดในระดับตาง ๆ
****************************************************
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7. โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง ที่ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาด ว ยการเรีย นรู จ าก
ประสบการณตรง ดังนั้นจึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยในปการศึกษา 2559 มีนิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาประมาณ 410 คน หลังจากที่นิสิตไดผานกระบวนการ
ปฏิบัติปฏิบัติสหกิจศึกษาแลว ภารกิจสหกิจศึกษาจึงไดจัดโครงการสัมมนาหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฎิบตั ิสหกิจศึกษา
2. เพื่ อ รั บ ฟ ง ป ญ หาและข อ เสนอแนะต า ง ๆ และนํ า มาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
3. ผูเขารวม
นิสิตสหกิจศึกษา วิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 500 คน
4. กําหนดการ
พฤษภาคม 2560
5. สถานที่
ณ หอประชุมปาริชาต อาคารเรียนรวมฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6. รูปแบบกิจกรรม
1. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติสหกิจศึกษา
2. รวมฟงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
3. มอบรางวัลผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานทําใหมีความมั่นใจและมีความพรอมในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น
2. สรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตและมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลยอนกลับมาพัฒนาการดําเนินโครงการสหกิจศึกษาใหดียิ่งขึ้น
****************************************************
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8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติประจําปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานสหกิจศึกษาใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูมีสวนรวมทุกภาคสวนตองมีความรูความเขาใจ
ในการดําเนินงานและรวมมือกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจสหกิจศึกษา จึงได
จัดโครงการสั มมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การดํ าเนิ นงานสหกิจศึก ษาอย างมี ป ระสิทธิภ าพ” ขึ้น เพื่ อให ทุกคนที่
เกี่ ย วข อ งมี ค วามเข า ใจในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และร ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ เพื่ อ พั ฒ นาการทํ า งานให เกิ ด
ประสิทธิภาพเปนประโยชนกับทุกฝาย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติสหกิจศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทํางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น
2. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
3. ผูเขารวม
ผูบริหาร คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา อาจารยนิเทศก และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน ๗๐ คน
4. กําหนดการ
มิถุนายน 2560
5. สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6. หัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. การดําเนินงานใหไดมาตรฐานสหกิจศึกษา
2. ประสบการณในการดําเนินโครงการสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
3. การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขารวมสัมมนา
7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณาจารยและผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานสห
กิจศึกษาในสวนที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. ผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการเสนอแนะการดําเนินโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณให
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
****************************************************
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9. โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาเครื่อขายสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันภายในเครือขายสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ภารกิจสหกิจ
ศึกษา ฝายวิชาการจึงจัดโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาเครื่อขายสหกิจศึกษาภาคใตตอนลางขึ้น เพื่อเขารวมกิจกรรม
ในวันสหกิจศึกษาของเครือขาย มีการนําเสนอผลงานนิสิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมมือกันพัฒนาการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาใหไดมาตรฐานและเจริญกาวหนาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครือขายสหกิจศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2. เพื่อรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและนํามาปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสรางความรวมมือดานวิชาการในแตละสาขาวิชา
3. ผูเขารวม
นิสิต คณาจารย ประมาณ 100 คน
4. กําหนดการ
มิถุนายน 2560
5. สถานที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. รูปแบบโครงการ
เขารวมโครงการวันสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง
7. งบประมาณ
รอจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยสามารถสรางเครือขายสถาบันการศึกษาเพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดาน
สหกิจศึกษา
2. อาจารยไดรับขอมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสวนที่เกี่ยวของได
3. นิสิตประกวดผลงานและมีตัวอยางการทําโครงงานใหแกนิสิตสหกิจศึกษารุนตอไป
****************************************************
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10. โครงการพัฒนาบุคลากรดานสหกิจศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการดําเนิ นงานสหกิจศึก ษาต องมี อาจารย นิเทศและเจ าหนาที่ ที่รับผิดชอบดู แลนิ สิตในแต ละ
สาขาวิชา และมีความจําเปนตองมีความรูในการดําเนินงานสหกิจศึฏษาเพื่อใหเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและ
ทํ า รายงานทางวิ ช าการ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพอาจารย แ ละผู ป ฏิ บั ติ ง านให มี ค วามรู
สหกิจศึกษาใหมากขึ้น ภารกิจสหกิจศึกษาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานสหกิจศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหอาจารยและผูเกี่ยวของมีความเขาใจสหกิจศึกษามากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
3. ผูเขารวม
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษา
4. กําหนดการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. รูปแบบการดําเนินโครงการ
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเขารวมพัฒนาตนเองในโครงการสัมมนาตาง ๆ
6. งบประมาณ
รอสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูป ฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความเขาใจสหกิจศึกษามากขึ้น
2. การดําเนินงานสหกิจศึกษาดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในทุกระดับ
****************************************************
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11. โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง ที่ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาด ว ยการเรีย นรู จ าก
ประสบการณตรง ดังนั้นจึงไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และมีนิสิตสมัครเขารวมโครงการเปนจํานวนมากขึ้นในแตละปการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตที่สมัครเขารวมโครงการ
สหกิ่จศึ กษาไดเขาใจการปฏิบั ติสหกิจศึกษาและขั้นตอนตาง ๆ ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการไดจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาขึ้น โดยในปการศึกษา 2560 มีเปาหมายใหนิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ประมาณ
500 คน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา กระบวนการ และสามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหนิสิตมีความมั่นใจในการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
3. นิสิตสามารถจัดทําเอกสารไดอยางถูกตอง
3. ผูเขารวมประชุม
นิสิตสหกิจศึกษา 500 คน
4. กําหนดการ
สิงหาคม 2560
5. สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 7,500 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิตเขาใจการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระเบียบ และเอกสารที่ตองดําเนินการอยางชัดเจน
2. นิสิตสามารถวางแผนการเขารวมโครงการเตรียมความพรอมและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
****************************************************
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12. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
การดํ าเนิ นโครงการสหกิ จศึ ก ษามี ค วามจํ าเป นต อ งใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข า มาชวยในการดํ าเนิน
โครงการ เชน การสมัครเขารวมโครงการของนิสิต การสงเอกสาร การจัดทําฐานขอมูล เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาไดประโยชนจากระบบสารสนเทศใหสูงสุด จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของนิสิตและผูเกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศใหตอบสนองการใชงานของทุกภาคสวน
2. เพื่อจัดทําฐานขอมูลสหกิจศึกษาใหถูกตอง
3. เพื่อใหระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลและนําไปใชประโยชนไดสูงสุด
3. ผูเขารวมประชุม
ผูใชงานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาทุกคน
4. กําหนดการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุน โครงการสหกิจศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝายวิชาการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาสามารถตอบสนองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอมูลสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและทันเวลา
*********************************************

114

ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่องที่สอดคลอง
กับความตองการของสังคม
ตัวบงชี้ 3.1.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
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1. โครงการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานการบริการวิชาการตองเปนไปตามระบบและกลไก เปนการดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการ
มหาวิท ยาลัยทั กษิ ณ ใหเกิ ดประโยชนตอ ผูรับ บริการ และนํ าผลที่ ไดไปปรับปรุงการดํา เนิ นงานด านการบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยมากที่สุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ
3. เพื่อนําผลการประเมิน รวมถึงขอเสนอแนะจากกรรมการที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการ
กลุมเปาหมาย
1. คณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. บุคลากรกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
3. ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสวนงาน/หนวยงาน
รูปแบบการดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการฯ
2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนดําเนินงานประเมิน
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มีนาคม – สิงหาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการบริหารจัดการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 35,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดขอมูลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการของสวนงาน/หนวยงาน ที่ดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ผลสัมฤทธิด์ านการบริการ และมีขอมูลนําไปปรับปรุงการดําเนินงานดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
*********************************************
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2. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
หลักการและเหตุผล
เป นการปรับปรุงและพั ฒ นาระบบฐานขอ มู ลของการบริก ารวิชากรมหาวิทยาลัยทั ก ษิ ณ เพื่ อใชเป น
ชองทางในการสื่อสารกับคณะหนวยงานและเผยแพรขอมูลดานบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมกี ารจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อใหมีแหลงสืบคนที่รวดเร็วและทันสมัยที่เกี่ยวของกับงานการบริการวิชากรของมหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รูปแบบการดําเนินการ
การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของดานการบริการวิชาการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
ระยะเวลาการจัดโครงการ
สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการบริหารจัดการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 20,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
*********************************************
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3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริการวิชาการ
หลักการและเหตุผล
เปนการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบดวยการสัมมนาเพื่อให
ความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการบริการวิชาการของ คณาจารย บุคลากรและผูเกี่ยวของดาน
การบริก ารวิชาการ จากส วนงาน/หน วยงานในแต ละป งบประมาณเพื่ อ เป นชองทางในการเสนอความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูดานการบริการวิชาการแกคณาจารย บุคลากรและผูเกี่ยวของดานการบริการวิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ
3. เพื่อเปนชองทางนําขอคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการ
กลุมเปาหมาย
1. คณะกรรมการและคณะทํางานดานการบริการวิชาการ
2. ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสวนงาน/หนวยงาน
3. บุคลากรกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
รูปแบบการดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูดานการบริการวิชาการ
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรูดานการบริการวิชาการ
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มีนาคม – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการบริหารจัดการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 40,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูดานการบริการวิชาการ เกิดการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน และนําขอคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูท ี่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ
*********************************************
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4. โครงการประชุมเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
หลักการและเหตุผล
การเขารวมประชุมเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยเปนการสรางและมีเครือขายบริการ
วิชาการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด และรวมกําหนดทิศทางความรวมมือดาน
บริการวิชาการภายใตความรวมมือของเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และ
เปนการเตรียมความพรอมการใหบริการวิชาการ ในดานการแสวงหาเครือขายการศึกษาและบริการวิชาการ และ
แหลงทุนสนับสนุนระหวางประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด และรวมกําหนดทิศทางความรวมมือดานบริการวิชาการภายใตความรวมมือ
ของเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร บุคลากรกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
2. ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสวนงาน/หนวยงาน
รูปแบบการดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรูดานการบริการวิชาการ
2. กิจกรรมการเขารวมประชุมเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
ระยะเวลาการจัดโครงการ
กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการบริหารจัดการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 40,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ และนางรสวารินทร ทองสม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความรวมมือดานบริการวิชาการภายใตความรวมมือของเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
*********************************************
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5. การประชุมคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานบริการวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานบริการวิชาการเพื่อใหมีการสงเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคลากรซึ่งมี
ความรู ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเปนที่
ประจักษอยางตอเนื่อง สมควรยกยองเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานบริการวิชาการ
กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการพิจารณาบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2560
รูปแบบการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มกราคม – กุมภาพันธ 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โครงการบริ ก ารวิ ช าการตามนโยบาย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางรสวารินทร ทองสม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดอาจารยตัวอยางดานบริการวิชาการ
*********************************************
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6. การประชุมและติดตามการดําเนินงานกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
หลักการและเหตุผล
เปนการติดตามการดําเนินงานของกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่องเพื่อใหทราบวาการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และเพื่อทบทวนการดําเนินงาน ใหผลการดําเนินของกลุมภารกิจเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตัวบงชี้ดานการบริการที่กําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามการดําเนินงานกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร บุคลากรกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
รูปแบบการดําเนินการ
ประชุมติดตามการดําเนินงานกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
ระยะเวลาการจัดโครงการ
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โครงการบริ ก ารวิ ช าการตามนโยบาย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10,000 บาท
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางรสวารินทร ทองสม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง เปนไปตามแผนที่กําหนด และมี
การทบทวนหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
*********************************************
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ตัวบงชี้ 3.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
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1. โครงการเพื่อการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
โครงการเพื่อการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาหัวขอในการจัดทําโครงการบริการเพื่อสังคม การจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
จัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่ อของบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการประชุ ม พิ จ ารณากลั่ นกรองคุ ณ ภาพและการจั ดความสํา คั ญ โครงการ ของ
คณะกรรมการชุ ดต า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข อ ง เพื่ อ เสนออธิก ารบดี พิ จารณางบประมาณ และสามารถเสนอต อ สํ า นั ก
งบประมาณไดทันตามเวลาที่กําหนด
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดการรวมคิดรวมทําระหวางผูใหบริการ(มหาวิทยาลัยทักษิณ)และผูรับบริการ(ชุมชน) ในคนหา
ประเด็นปญหาหรือหัวขอในการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
2. เพื่อประชุมชี้แจงใหสวนงาน/หนวยงานทราบ ชี้แจงแนวทางจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ของบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เพื่ อ พิ จ ารณาและประเมิ น คุ ณ ภาพคุ ณ ภาพข อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ผูเขารวมประชุม
1. คณะกรรมการอํานวยการบริการวิชาการเพือ่ สังคม และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. องคกร หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
รูปแบบการดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมประชุมระหวางระหวางผูใหบริการ(มหาวิทยาลัยทักษิณ)และผูรับบริการ(ชุมชน) เพื่อคนหา
ประเด็นปญหาหรือหัวขอในการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แกสวนงาน/หนวยงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อเพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพคุณภาพขอเสนอโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนออธิการบดีพิจารณางบประมาณ
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มกราคม - สิงหาคม 2560
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งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการบริหารจัดการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 45,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดประเด็นปญหาหรือหัวขอในการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
2. สวนงาน/หนวยงานทราบมี ค วามเข า แนวทางจั ดทํ า ข อ เสนอโครงการบริ การวิชาการเพื่ อ ขอ
งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ไดโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาและประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และคณะกรรมการอํ า นวยการการบริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เพื่ อ เสนอมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
*********************************************
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2. โครงการ/กิจกรรม "เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Engagement Thailand)"
หลักการและเหตุผล
การดําเนินการดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ทางมหาวิทยาลัยทักษิณไดรวมเปนสมาชิกใน
เครือขายนี้ตั้งแต พ.ศ. 2557 และมีการมอบหมายใหมีรองอธิการบดีที่ชวยรับผิดชอบและประสานความรวมมือทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย ที่ผานมาอธิการบดีไดมอบนโยบายใหทุกสวนงานวิชาการ (คณะและวิทยาลัย) ทํางาน
ดานวิชาการรับใชสังคมในทุกศาสตร และกําหนดพื้นที่รับผิดชอบอยางชัดเจนในลักษณะ “หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน”
สวนในระดับมหาวิทยาลัยใหเนนการพัฒนาพื้นที่ตั้งของแตละวิทยาเขตเปนหลัก ดําเนินการ ซึ่งการดําเนินงาน
ตองเปนไปตามหลักการ พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คือ รวมคิดรวมทํา
แบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual Benefit) เกิดการ
เรียนรูรวมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge Sharing and Scholarship) และเกิดผลกระทบตอสังคมที่
ประเมินได (Measurable Impact)
วัตถุประสงค
1. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักการ พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
2. เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของดานบริการวิชาการรับทราบงานวิชาการรับใช
สั ง คม และการขอกํ า หนดตํ า แหน ง วิ ช าการด ว ยผลงานวิ ช าการรั บ ใช สั ง คมของเครื อ ข า ยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand, EnT)
ผูเขารวมประชุม
1. ผูบริหาร บุคลากรกลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง
2. ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสวนงาน/หนวยงาน
3. องคกร หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
รูปแบบการดําเนินการ
1. .ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของหรือคณะทํางานดําเนินงานดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
หรือบริการวิชาการแกสังคม
2. ดําเนินกิจกรรมที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ
ระยะเวลาการจัดโครงการ
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
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งบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ "เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม Engagement
Thailand)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 100,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริวรรณา กราปญจะ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนใหเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยใหเปนงานที่ขานรับพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
2. มีการดําเนินงานดานการบริการแกสังคมที่เนนการมีสวนรวมทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
3. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของดานบริการวิชาการรับทราบหลักเกณฑและวิธีการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงวิชาการรับใชสังคม
*********************************************
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3. โครงการบริการวิชาการตามนโยบาย
หลักการและเหตุผล
โครงการบริ ก ารวิ ช าการตามนโยบาย เป น การดํ า เนิ น งานด า นบริ ก ารวิ ช าการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มอบหมายใหภารกิจบริการวิชาการ ฝายวิชาการดําเนินการ
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินงานดานบริการวิชาการที่ไดรับมอบหมายเปนนโยบายจากมหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสวนงาน/หนวยงาน
2. หนวยงาน/องคกรภายนอกที่เกี่ยวของ
รูปแบบการดําเนินการ
ดําเนินการตามที่ไดนับมอบมาย
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มกราคม – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โครงการบริ ก ารวิ ช าการตามนโยบาย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 50,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางรสวารินทร ทองสม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการตามนโยบาย
*********************************************
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ตัวบงชี้ 3.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาตอเนื่อง
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ)
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะ สถาบัน สํานักและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําองคความรูของมหาวิทยาลัยถายทอดไปสูผูรับบริการ และเพื่อสรางความเขมแข็งและ
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ดั งนั้นการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุค ลากรผูปฏิ บัติงานด านการจั ดการศึ ก ษาต อ เนื่อ ง
ภายในมหาวิทยาลัยนับวาเปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเปนฟนเฟองที่สําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง ของคณะ หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ไปสูความสําเร็จ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับผิดชอบภารกิจดานการจัดการศึกษาตอเนื่องของหนวยงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง ของหนวยงาน
2. เพื่อคนหาปจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง
3. เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหกับ
ผูปฏิบัติงาน
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือของบุคลากรผูรับผิดชอบภาระงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง
ภายในมหาวิทยาลัย
ผูเขารวมประชุม
บุคลากรผูรับผิดชอบภารกิจการจัดการศึกษาตอเนื่อง ของ คณะ สถาบัน สํานัก หนวยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รูปแบบการดําเนินการ
ฝกอบรม บรรยาย workshop กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มีนาคม – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
(ประมาณการ) 20,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดกระบวนการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง
2. ไดตัวอยางที่ดีในการดําเนินงาน แนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
3. ทราบถึงปจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง
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4. สามารถนําความรู เทคนิค และวิธีการที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกปฏิบัติ ไปประยุกตใชกับ
การทํางานจริง
5. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรผูรับผิดชอบภารกิจการจัดการศึกษาตอเนื่อง
*********************************************
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2. โครงการ สํารวจความตองการการฝกอบรม / หลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบการศึกษา
ตอเนื่องแบบมีหนวยกิต และในรูปแบบการศึกษาตอเนื่องแบบไมมีหนวยกิต และไดมอบหมายให ภารกิจการจัด
การศึกษาตอเนื่อง กลุมภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง ฝายวิชาการเปนหนวยงานหลักในการทํา
หนาที่ประสาน สนับสนุน เชื่อมโยงหนวยงานภายใน เพื่อนําองคความรู ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใหบริการ
แก ผูสนใจ ในรูปแบบของการฝกอบรม การจัดการศึกษาตอเนื่องแบบไมมีหนวยกิต ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว
จําเปนตองคนหาความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ทั้ง
จากองคกรภาครัฐและภาคเอกชนและผูสนใจทั่วไปไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการมากที่สุด
ในการนี้ จึงไดจัดโครงการสํารวจความตองการการฝกอบรม / หลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่องขึ้น เพื่อ
ทําการศึกษา วิเคราะห ความตองการของผูรับบริการ จากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
จั งหวัดสงขลาและจั งหวัด ใกล เคี ยง ในการรั บ บริ ก ารการฝ ก อบรมจากหน วยงานในมหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ที่
กอใหเกิดการบริการฝกอบรม ถายทอดองคความรูในรูปแบบการศึกษาตอเนื่องแบบไมมีหนวยกิตที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
วัตถุประสงค
- เพื่อสํารวจความตองการรับบริการรับบริการฝกอบรม ของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจ
ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
- เพื่อคนหาหลักสูตรการฝกอบรมที่กลุมผูรับบริการใหความสนใจ
- เพื่ อพัฒ นาแผนการจัดการศึกษาตอเนื่องแบบไม มีหนวยกิ ตของมหาวิทยาลัยให เกิ ดสอดคลองความ
ตองการของการรับบริการ
ผูเขารวมประชุม
บุคลากรในสังกัดหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง
รูปแบบการดําเนินการ
สํารวจ สอบถาม วิเคราะหผล
ระยะเวลาการจัดโครงการ
มกราคม – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
(ประมาณการ) 10,000 บาท
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ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ทราบถึงความตองการรับบริการวิชาการการฝกอบรม ของกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกลเคียง
- เกิ ดโจทย ในการดํ าเนินการเพื่ อจั ดทํ าหลักสูตรการฝกอบรม / การจั ดการศึกษาตอเนื่ องแบบไมมี
หนวยกิต
- เกิดการพัฒนาแผนการฝอบรม / การจัดการศึกษาตอเนื่องแบบไมมีหนวยกิตของมหาวิทยาลัยใหเกิด
สอดคลองความตองการของผูรับบริการ
*********************************************
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3. โครงการจัดทํา / ทบทวนแผนปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตอเนื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 10 ป เรียบรอยแลวนั้น
ภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง ฝายวิชาการ ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจดานการจัด
การศึกษาตอเนื่องในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองจัดทํา / ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษา
ตอเนื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสอดรับและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 10
ป เพื่อสรางความเขมแข็งดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 2
การจัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสู
ประชาคมอาเซียน และ ประชาคมโลก
วัตถุประสงค
เพื่อจัดทํา / ทบทวนแผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูเขารวมประชุม
30 คน
รูปแบบการดําเนินการ
ประชุม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ระยะเวลาการจัดโครงการ
กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
(ประมาณการ) 10,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
แผนปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
*********************************************
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4. ชื่อโครงการ จัดทําระบบสารสนเทศดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักการและเหตุผล
ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ า หนดให ก ารจั ด การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง เป น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจําเปนตองมี
ระบบสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การบั นทึ ก รวบรวมข อ มู ล อํ านวยความสะดวกในการดํ าเนิ นงานและประมวลผลข อมู ลเพื่ อการตั ดสินใจของ
ผูบริหารตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อสรางระบบสารสนเทศดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูเขารวมประชุม
30 คน
รูปแบบการดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการใชระบบ ฯ ในสวนที่มีการแกไขปรับปรุง / เพิ่มเติมขอมูล
ระยะเวลาการจัดโครงการ
กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
(ประมาณการ) 10,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระบบสารสนเทศดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
*********************************************
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ตัวบงชี้ 3.2.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานบริการวิชาการเพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
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1. ชื่อกิจกรรม การสํารวจ/จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ/วิทยากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักการและเหตุผล
การสํารวจขอมูลผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูล เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจขอมูลผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนํามาจัดทําขอมูล
กลุมเปาหมาย
อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
รูปแบบการดําเนินการ
การสํารวจขอมูลความเชี่ยวชาญ
ระยะเวลาการจัดโครงการ
กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2560
งบประมาณ (ประมาณการ)
งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โครงการบริ ก ารวิ ช าการตามนโยบาย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางรสวารินทร ทองสม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดขอมูลผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูล
*********************************************
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ตัวบงชี้ 3.3.1 จํานวนโครงการการศึกษาตอเนื่องเพื่อหารายได
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1. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักการและเหตุผล
ตามที่ ม หาวิท ยาลัยทั กษิ ณ ได กํ าหนดใหมี ก ารดํ าเนิ นงานด า นการจั ดการศึ ก ษาต อ เนื่อ ง โดยมี คณะ /
หน วยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย ดํ า เนิ น การจั ดโครงการ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง / ฝ ก อบรม และเป น ผู
ประชาสัมพันธโครงการเอง โดยยังขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง / ฝกอบรม ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง / หลักสูตร
ฝกอบรมตาง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรขอมูลหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง / หลักสูตร
ฝกอบรมของมหาวิทยาลัยใหกับผูที่สนใจทราบและเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเสนอภาพลักษณและเผยแพรขอมูลหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง / หลักสูตรฝกอบรม
2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหบุคคล องคกรภายในและภายนอก ไดรูจักหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง /
หลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ผูเขารวมโครงการ
ผูสนใจทั่วไป
รูปแบบการดําเนินการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง / ฝกอบรม ผานระบบสารสนเทศ
ระยะเวลาการจัดโครงการ
กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
(ประมาณการ) 5,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑาทิพย อินทรัตน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง / ฝกอบรม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสารหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง / ฝกอบรม ของมหาวิทยาลัย
4. ผูรับบริการ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง / ฝกอบรม ของ
มหาวิทยาลัย
*********************************************
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ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
1. หลักการและเหตุผล
ฝายวิชาการ ไดใหความสําคั ญ และสนับสนุ นการเขาสูตําแหนงที่ สูงขึ้ น เพื่ อเขาสูตําแหน งชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การเสนอผลงานเพื่ อขอรับ การประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหวิทยาลัย เรื่อง โครงรางการเขียนผลงานการขอกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพล
เรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ไดกําหนดโครงรางคูมือปฏิบัติงาน
หลัก และโครงรางผลงานเชิงวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น นั้นเพื่อให
บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการเขียนคูมือปฏิบัติงาน และนําไปใชในการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากร มีความรู ความเขาใจในการเขียนคูมือปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหบุคลากรไดฝกปฏิบัติการเขียนคูมือปฏิบัติงาน
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
6. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรฝายวิชาการ
7. งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได: คาใชจายเพื่อพัฒนาองคกร ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 40,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรไดรับความรูและมีการวางแผนเพื่อการเตรียมการจัดทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
2. บุคลากรสามารถเขียนคูมือการปฏิบัติงานได
****************************************************
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ตัวบงชี้ 4.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการฝายวิชาการ
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1. โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําปฝายวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ฝายวิชาการไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภ าพ จึงไดกําหนดใหมีการทบทวน
แผนก ลยุ ท ธ แ ละให แ ต ละภ ารกิ จ จั ด ทํ าแผน ป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อกํ า ห น ดทิ ศ ท างการป ฏิ บั ติ งาน ข อง
ฝายวิชาการ นอกจากนี้ฝายวิชาการยังใหความสําคัญในการพัฒ นาบุคลากร โดยกําหนดใหมีการศึกษาดูงานใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ประสบความสําเร็จในการดํ าเนินงานดานวิชาการและดานอื่น ๆ เพื่ อเพิ่ม ศักยภาพของ
บุคลากร และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูประสบการณ แลกเปลี่ยนความรู ความคิด ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการปฏิบัติงานดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธของฝายวิชาการ
2.2 เพื่ อ ใหบุ คลากรได เรี ยนรู ประสบการณ ใหม ๆ มี โอกาสแลกเปลี่ ยนความรู ความคิ ดเห็ น และ
ประสบการณรวมกัน เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู และมุมมองใหม ๆ ที่แตกตาง
2.3 เพื่ อใหบุคลากรนําความรูที่ได รับจากการศึก ษาดูงานมาประยุกตใช ในการพั ฒ นาตนเอง งานที่
รับผิดชอบ และงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.4 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายวิชาการ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางาน
ดานวิชาการของมหาวิทยาลัยในอนาคต
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. วัน เวลา และสถานที่
ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560
5. วิธีดําเนินงาน
5.1 จัดทําแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนกลยุทธของฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559/ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
5.2 ศึกษาดูงานดานวิชาการ
6. ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารและบุคลากรของฝายวิชาการ จํานวน 16 คน
7. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่ วไป โครงการพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อพั ฒ นา
องคกร ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 160,000 บาท
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ไดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559/ประจําปงบประมาณ
2560
8.2 บุคลากรไดเรียนรูประสบการณใหม ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ
รวมกัน เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู และมุมมองใหม ๆ ที่แตกตาง
8.3 บุ คลากรสามารถนํ า ความรู ที่ ได รั บจากการศึ ก ษาดู งานมาประยุ ก ต ใช ในการพั ฒ นาตนเอง งานที่
รับผิดชอบ และงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
8.4 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
****************************************************
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2. โครงการประชุมฝายวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจบริหารงานทั่วไป เปนภารกิจหนึ่งในฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนกลุมภารกิจที่เปนงาน
บริหารจัดการหนวยงานใหเปนระบบ มีแผนการดําเนินงาน สามารถ ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบได การประชุม
จึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการบริหารจัดการภายในฝายวิชาการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ของฝาย
วิชาการ ฝายวิชาการจึงไดมีการกําหนดใหมีการจัดประชุมฝายวิชาการขึ้น 2 เดือน/ครั้ง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อชี้แจงทําความเขาใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
2. เพื่อใหมีการเจรจาตกลงหรือตัดสินใจรวมกัน
3. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารและบุคลากรฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. วัน เวลา และสถานที่
จัดประชุม 2 เดือน/ครั้ง
6. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินคาใชสอย ฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560
จํานวน 30,000 บาท
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรฝายวิชาการไดชี้แจงทําความเขาใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.บุคลากรฝายวิชาการไดมีการเจรจาตกลงหรือตัดสินใจรวมกัน
3. เสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน
**************************************************
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ตัวบงชี้ 4.3.1 ระดับความความสําเร็จการสรางองคกรแหงความสุข
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1. การจัดทําแผนและติดตามการดําเนินงานการจัดการความรูฝายวิชาการ
ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรฝายวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที ่ม หาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ไดกํ า หนดใหห นว ยงานดํ า เนิน งานดา นการจัด การความรู ป ระจํ า ป
การศึก ษา 2559 ความทราบแลว นั้น เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูฝายวิชาการการ
จัดทําแผนการจัดการความรู รวมไปถึงการมีกิจกรรมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อ
เปนการสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน ฝายวิชาการจึงไดมีการจัดทําแผนและติดตามการ
ดําเนินงานการจัดการความรูฝายวิชาการ ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรฝายวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร
2. เพื่ อสรางองคค วามรูใหม หรือนําความรูที่มีอยูมาใชในการทํางานใหเกิดผลสั มฤทธิ์ที่ มีป ระโยชนตอ
หนวยงานมากขึ้น
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
5. วิธีดําเนินงาน
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมโครงการ
6. ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารและบุคลากรฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7. งบประมาณ
งบประมาณเงิ น รายได ห มวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ค า ใช จ า ยเพื่ อ พั ฒ นาองค ก ร ของฝ า ยวิ ช าการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 30,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร
2. สร า งองค ค วามรู ใหม ห รื อ นํ า ความรู ที่ มี อ ยู ม าใช ในการทํ า งานให เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ป ระโยชน ต อ
หนวยงานมากขึ้น
*********************************************
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2. โครงการองคการแหงความสุข (Happy Workplace)
1. หลักการและเหตุผล
องคกรแหงความสุข เปนแนวคิดหลักที่มุงดําเนินงานกับกลุมเปาหมายหลักคือ “คนทํางานในองคกร”ที่ถือ
เปนบุคคลสําคัญและเปนกําลังหลักของทั้งครอบครัว องคกร ชุมชน และสังคม มีการสงเสริมและพัฒนานโยบาย
การสรางองคความรูและการขับเคลื่อนเครือขายในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน ดวยเห็นความสําคัญวา
เมื่อคนทํางานในองคกรมีความสุข ยอมสงผลดีตอการทํางานขององคกร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน สงผลตอ
สังคมที่ มีความสุขที่ ยั่งยืน การสรางความสุขในที่ ทํางาน นับวาเป นปจจัยสําคัญในการบริห ารองคกร มุงเนนให
บุคลากรทุกคนในองคกรมีความสุขในการทํางาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นกอใหเกิดการรังสรรคทางความคิด งานที่
ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทํางานและสภาพแวดลอม ลดความขัดแยงใน
องคก ร ความสุขที่ เกิดขึ้นจากการทํ างานเปรียบเสมือนน้ําหล อเลี้ยงใหพ ฤติ กรรมคนปรับเปลี่ยนและพั ฒ นาใน
แนวโนมที่ดีขึ้น และจากผลประเมินโครงการองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ประจําปการศึกษา 2558
ของฝายวิชาการ พบวาความพึงพอใจของบุคลากรของฝายวิชาการอยูในระดับมากที่สุด และมีขอเสนอแนะใหมี
การจัดโครงการเชนนี้อยางตอเนื่อง ประกอบกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ให เป น มหาวิท ยาลั ย สมบู ร ณ แ บบ มี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย สู ม หาวิ ท ยาลั ย แห งความสุ ข
มีวัฒ นธรรมที่เขมแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได ตัวชี้วัด TSU17 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย : Happy Work-Life โดยมหาวิยาลัยไดนําหลักแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตของมนุษยดวย
Happy 8 (ความสุข 8 ประการ) มาใชเปนแนวทางในการพัฒ นาไปสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข และจะนําไปสู
Happy Work-Life ซึ่งประกอบดวยความสุข 9 มิติ ไดแก
1. สุขภาพดี (Happy Body)
2. ผอนคลายดี (Happy Relax)
3. น้ําใจดี (Happy Heart)
4. จิตวิญาณดี (Happy Soul)
5. ครอบครัวดี (Happy Family)
6. สังคมดี (Happy Society)
7. ใฝรูดี (Happy Brain)
8. สุขภาพเงินดี (Happy Money)
9. การงานดี (Happy Work-life)
ด ว ยความสํ า คั ญ ดั ง กล า วฝ า ยวิ ช าการจึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการมี แ ผนเสริ ม สร า งองค ก ร
แหงความสุข (Happy Workplace) จึงไดจัดโครงการองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสรางองคกรแหงความสุขของฝายวิชาการ
2. เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมของโครงการองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)
3. เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร
4. เพื่อใหมีการติดตามผลและนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ สํานักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารและบุคลากรของฝายวิชาการ จํานวน 16 คน
5. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
6. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนทั่ วไป โครงการพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อพั ฒ นา
องคกร ของฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 40,000 บาท
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสรางองคกรแหงความสุขของฝายวิชาการ
2. ไดกําหนดรูปแบบกิจกรรมของโครงการองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)
3. ไดสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร
8. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (ไมนอยกวารอยละ 80)
2. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมตามแผน (ไมนอยกวารอยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ไมนอยกวา 3.51 คะแนน (ระดับดี)
กิจกรรม
Happy Body , Happy Relax , Happy Heart , Happy Soul , Happy Society , Happy Brain
และ Happy Work-life
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การประเมินผลโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ ขารวมโครงการ
- ผลการวิเคราะหองคประกอบของรางกาย
- ผลการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร
- การเขียนรายงานผลการดําเนินงานของแตละภารกิจ ประจําปการศึกษา 2559 ใหสอดคลองตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
**************************************************
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ตัวบงชี้ 4.4.1 ระดับความความสําเร็จผลงานวิจัยสถาบัน
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โครงการฝกอบรมการทําวิจัยสถาบัน
1. หลักการและเหตุผล
ในยุคปจจุบัน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย จําตองอาศัยผลงานวิจัยเปนฐาน บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการตองพัฒนางานในหนาที่ของตนเอง โดยทําวิจัยสถาบันเปนการทําวิจัยในงานที่รับผิดชอบเพื่อ
แกปญหาและพัฒนางานในหนวยงานอีกทั้งยังสามารถใชผลการวิจัยมารองรับการประเมิน คุณภาพภายนอก และ
ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ แกไขปญหา
วางนโยบาย และพั ฒ นามหาวิท ยาลัยไดอีกทางหนึ่ ง ซึ่ งบุคลากรสายสนับ สนุนในสถาบันอุดมศึกษามี การวิจัย
สถาบันจํานวนนอยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสวนใหญขาดการชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยสถาบัน และ
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ฝายวิชาการ มหาวิท ยาลัยทั ก ษิ ณ เห็ น ถึ ง ความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ทั กษะในการทํ า วิจัย
สถาบั น จึ งมี แ นวคิ ด ในการจั ดโครงการฝ ก อบรมการทํ า วิจัยสถาบั น โดยมี จุ ดมุ งหมายเพื่ อ ให ค วามรู และแนว
ทางการทําวิจัยสถาบันแกบุคลากรสายสนับสนุน ของฝายวิชาการ ใหสามารถนําไปใชทํางานวิจัยสถาบันไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูความเขาใจดานการวิจัยสถาบันแกบุคลากรของฝายวิชาการ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
4. วัน เวลา และสถานที่
สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
5. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรฝายวิชาการ
6. งบประมาณ
งบประมาณเงิน รายได หมวดเงินอุ ดหนุ นทั่ วไป : โครงการพั ฒ าบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาองค กรของฝาย
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมืน่ บาทถวน)
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรของฝายวิชาการเกิดความรูความเขาใจดานการวิจัยสถาบันมากขึ้น
****************************************************

