
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561   
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
- บรรลุเป้าหมาย   จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.62 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 15.38 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผล 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา
ระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่ 

QA01  ร้อยละ
หน่วยงานที่มี
ผลการ
ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมาย
ตามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
54.55 

บรรลุ 1. โครงการลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติงานระดบัส่วนงาน
วิชาการสว่นงานอ่ืน และ
หน่วยงานบริหาร ประจ าปี
การศึกษา 2561 และติดตาม
ผลการด าเนนิงานตามค า
รับรองการปฏิบัติงาน รอบ 7 
เดือน 

พ.ย.-ธ.ค.
61 

50,000 - ธ.ค.61-
ม.ค.62 ลง
นาม 17 
ม.ค. 62 
- ประชุม
ติดตาม 6 
เดือน วันท่ี 
13 มี.ค.62 

39,255 
 
 
 

8,300 

ทิพวรรณ  เดชสม 

2. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัส่วน
งานวชิาการ ส่วนงานอ่ืน และ
หน่วยงานบริหาร ประจ า
การศึกษา 2561 

ก.ค.-ก.ย.
62 

100,000 ก.ค.-ส.ค.
62 

571,410 

ทิพวรรณ  เดชสม 

3. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
มหาวิทยาลยั ประจ าปี

ก.ย. 62 120,000 2-3 ก.ย.62 ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 
ทิพวรรณ  เดชสม 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผล 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

การศึกษา 2561 
 QA02 ผลการ

ประเมิน
หลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN 
QA 

ค่าเฉลี่ย 
2.80 

ค่าเฉลี่ย 
2.77 

ไม่บรรล ุ 4. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ก.ค.-ก.ย.
62 

270,000 ก.ค.62 ทิพวรรณ  เดชสม 

 QA03 ระดับ
การรับรู้และ
เข้าใจระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
(AUN QA) 
ของคณาจารย ์

ค่าเฉลี่ย
3.80 

ค่าเฉลี่ย 
3.86 

บรรลุ 5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง ระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN QA 

เม.ย. 62 200,000 24-25 
เม.ย.62 

136,018 ทิพวรรณ  เดชสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไลการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
และสนบัสนุนการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx)  
 

QA04 การน า
ระบบคุณภาพ
ส า ก ล ม า ใ ช้
บริหารจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ 1. โครงการอบรมเกณฑ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์ 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยทักษณิ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ม.ค. – 
เม.ย. 62 

450,000 ก.พ.-มี.ค.
62 

291,515 ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 

QA05 ระดับ
การรับรู้และ
เข้าใจแนว

ค่าเฉลี่ย
3.50 

ค่าเฉลี่ย 
3.50 

บรรลุ โครงการอบรมหลักสูตร 
“ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
องค์การทางการศึกษาด้วย

เม.ย. 62 50,000 1-3 เม.ย.
62 

8,190 ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผล 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทางการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

เกณฑ์ EdPEx” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 

QA06 ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา (e-
SAR TSU) 

ค่าเฉลี่ย
3.50 

ค่าเฉลี่ย 
3.89 

บรรลุ 1. โครงการปรับปรุงและ
อบรมการใช้งานระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(e-SAR TSU) 

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

- ม.ค.62 - ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 
ทิพวรรณ เดชสม 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบ CHE QA 
Online 

ก.ย.62 - ยกเลิกโครงการ ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 
ทิพวรรณ เดชสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตงานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดท า
งานวิจยัสถาบันเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

QA07 ร้อยละ
ของศิษย์เก่าที่
ตอบแบบ
ประเมิน
ภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
43.14 

ไม่บรรล ุ โครงการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560 

ม.ค.-เม.ย 
62 

60,000 ก.พ.-พ.ค.
62 

59,116 ทิพวรรณ  เดชสม 

QA08 ร้อยละ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ 
63.08 

บรรลุ 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผล 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ที่ตอบแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจและไม่
พึงพอใจของ
บัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธภิาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อมุ่ง
สู่เป้าหมายของ
องค์กร 

QA09 ร้อยละ
ของตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
84.62 

บรรลุ 1. การประชุมฝา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

10,000 ประชุม 7 
คร้ัง  

900 ศิริพร  รัตนพันธ ์

2. การจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2561 

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

- - - ศิริพร  รัตนพันธ ์

3. การบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา 2561 

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

- - - ศิริพร  รัตนพันธ ์

4. การประกันคุณภาพ
การศึกษา ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

- - - ทิพวรรณ  เดชสม 

5. การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

- - - ศิริพร  รัตนพันธ ์

6. โครงการพัฒนาองค์กร ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

10,000 เลื่อนไปจัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ศิริพร  รัตนพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 5.2 
ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้บุคลากร

QA10 ระดับ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร

ค่าเฉลี่ย
3.60 

ค่าเฉลี่ย 
3.77 

บรรลุ 7. โครงเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข (Happy 
Workplace) 

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

- - - ศิริพร  รัตนพันธ ์



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผล 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วง
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

พัฒนาตนเองตาม
ภาระหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบและ
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านบรรยากาศ
การท างาน 
QA11 ระดับ
ความผูกพัน
ของบุคลากร  

ค่าเฉลี่ย 
3.70 

ค่าเฉลี่ย 
3.93 

บรรลุ 

QA12 ค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสุข
ของบุคลากรใน
ทุกระดับของ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละ  
66 

ร้อยละ  
72 

บรรลุ 

QA13 ร้อยละ
ของบุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
ความจ าเปน็
ของส่วนงาน/
หน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 1 
คร้ัง  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 8. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ส.ค.61 – 
พ.ค.62 

30,000 27-29 ม.ค.
62 

28,219 ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 

25-27 พ.ค.
62 

14,960 ปิ่นปนิัทธ์  ด านุย้ 

รวมงบประมาณ 1,118,628  

 


