
 
 

 
 

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ  
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

 
 
 

ค่านิยมหลัก (TSU : Core values) 
คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ด ีมีความคุม้ค่า น าพาสังคม 



หน้าที่ 1 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
แผน ผล 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา งบประมาณ ช่วงเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบ
และกลไกในการประกัน
คุณภาพที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่ครอบคลุม 3 ด้าน 
คือ การควบคุม (Control) 
การตรวจสอบ (Audit) และ
การประเมิน (Assessment) 

QA01 การ
ด าเนินงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับ 3 ระดับ 3 1. โครงการลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติงานระดบัส่วนงาน
วิชาการส่วนงานอ่ืน และ
หน่วยงานบริหาร ประจ าปี
การศึกษา 2560 

พ.ย.-ธ.ค.60 30,000 1 ธ.ค. 60 29,700 ทิพวรรณ  เดชสม 

   2. โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
2560 

ม.ค.-ก.ค.61 10,000 14 พ.ค. 61 10,000 ทิพวรรณ  เดชสม 

   3. โครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

พ.ค.-มิ.ย. 
61 

200,000  227,951  

    - อบรมผู้ประเมิน   AUN 
QA 

  26 – 28 มิ.ย. 
61 

199,501 ทิพวรรณ  เดชสม 

    - ทบทวนผู้ประเมิน AUN 
QA 

  18 มิ.ย. 61 28,450 ทิพวรรณ  เดชสม 

    4. โครงการจดัท าคู่มือ
ประกันคณุภาพการศึกษา
มหาวิทยาลยัทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ม.ค.-ก.พ.61 20,000 15-20 มี.ค.61 36,000 ทิพวรรณ  เดชสม 

    5. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ก.ค.-ก.ย.61 270,000 6 ส.ค. 61 อยู่
ระหว่าง
ด าเนินกา

ร 

ทิพวรรณ  เดชสม 



หน้าที่ 2 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
แผน ผล 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา งบประมาณ ช่วงเวลา งบประมาณ 

    6. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วน
งานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และ
หน่วยงานบริหาร ประจ า
การศึกษา 2560 

ก.ค.-ก.ย.61 100,000  อยู่
ระหว่าง
ด าเนินกา

ร 

ทิพวรรณ  เดชสม 

    7. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส.ค.-ต.ค.60 100,000 12-14 พ.ย.61  ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 
ทิพวรรณ  เดชสม 

    8. โครงการเวทีคณุภาพ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่
ดีด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

มี.ค. – เม.ย. 
61 

10,000  อยู่
ระหว่าง
ด าเนินกา

ร 

ทิพวรรณ  เดชสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไลการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx)  

QA02 การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทาง
เกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ
TQA/เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการ
ด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 3 1. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ
เกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาต ิ
(TQA) 
 

ม.ค.61 - 
ก.ค.61 

300,000 ครั้งที่ 1 :  
9 ม.ค.61 

 
ครั้งท่ี 2 : 31 

ม.ค.61 
ครั้งท่ี 3 : 

22 ก.พ. 61 
ครั้งท่ี 4 

12 มี.ค. 61 
ครั้งท่ี 5 

29-30 มี.ค.61 
ครั้งท่ี 6 

21-22 พ.ค. 

289,697 ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 



หน้าที่ 3 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
แผน ผล 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา งบประมาณ ช่วงเวลา งบประมาณ 

61 
    - เกณฑ์คณุภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

   253,557 ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 

    - เกณฑร์างวัลคณุภาพ
แห่งชาติ (TQA) ส านักหอสมดุ 

  30 พ.ค. 61 36,140 ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 

 
 
 
 

   2. โครงการพัฒนาผู้ประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ  (TQA Assessor) 

ม.ค.61 - 
ก.ค.61 

50,000 21-23 ก.พ. 
61  

20,780 ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

QA03 การ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับ 3 ระดับ 3 1. โครงการปรับปรุงและ
อบรมการใช้งานระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (e-
SAR TSU) 

ม.ค.-ม.ีค.61 5,000  ไม่ได้
ด าเนินกา

ร 

ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 
ทิพวรรณ เดชสม 

   2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบ CHE QA 
Online 

ต.ค.-พ.ย.60 5,000 31 ต.ค.61 
2 พ.ย. 61 

18,520 ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 
ทิพวรรณ เดชสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตงานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดท างานวิจัย
สถาบันเพื่อใช้ประกอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

QA04 การส ารวจ
ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตร ี

ระดับ 3 ระดับ 3 โครงการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ม.ค.-พ.ค.61 50,000 10 ม.ค. 61 
1 เม.ย. 61 

48,330 ทิพวรรณ  เดชสม 

QA05 การส ารวจ
คุณภาพบณัฑิต
ตามอัตลักษณ์และ

ระดับ 3 ระดับ 3   



หน้าที่ 4 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
แผน ผล 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลา งบประมาณ ช่วงเวลา งบประมาณ 

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์กร 

QA06 ผลการ
บริหารและจดัการ
ของผู้บริหาร (C.9) 
 

ระดับ 3 
 
 
 

ระดับ 3 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา  
 

ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

50,000 13 ธ.ค.61 
7-8 ม.ิย.61 
6-7 ก.ค. 61 

44,190 ป่ินปินัทธ์  ด านุ้ย 

2. โครงการการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2560 

ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

-  - ศิริพร  รัตนพันธ ์

3. โครงการบริหารความ
เสี่ยง ปีการศึกษา 2560 

ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

-  - ศิริพร  รัตนพันธ ์

4. โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560  

ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

-  - ทิพวรรณ  เดชสม 

5. การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

-  - ศิริพร  รัตนพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองตามภาระหน้าท่ีที่
รับผิดชอบและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

QA07 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา 
(C.10) 

ระดับ 3 ระดับ 3 6. โครงการพัฒนาองค์กร ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

10,000 13-15 ก.ย. 
61 

10,000 ศิริพร  รัตนพันธ ์

7. โครงเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข (Happy 
Workplace) 

ส.ค.60 - 
ก.ค.61 

-  - ศิริพร  รัตนพันธ ์

 


