
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
กลยุทธ์ที่ 1.1 
พัฒนาระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพที่มีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่ 

QA01  ร้อยละ
หน่วยงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายตามค า
รับรองการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 
55 

รอผลการ
ประเมิน 

1. โครงการลงนามค า
รับรองการปฏิบัติงาน
ระดบัส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานอื่น และ
หน่วยงานบริหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน รอบ 7 
เดือน 

พ.ย.-ธ.ค.
62 

50,000 11 ส.ค. – 
15 ก.ย. 62 

22,480 เฌอสิริ  เดชสม 

2. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานอืน่ และ
หน่วยงานบริหาร ประจ า
การศึกษา 2561 

ก.ค.-ก.ย.
62 

100,000 1 มิ.ย. – 
30 ก.ย. 62 

83,091 เฌอสิริ  เดชสม 

3. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ก.ย. 62 120,000 1 มิ.ย. – 
30 ก.ย. 62 

116,975 ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 
เฌอสิริ  เดชสม 



ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
 QA02 ร้อยละหลักสูตร

ที่มผีลการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN QA ระดับ 3 ขึ้น
ไป (7.4ก (ฉ-3)) 

ร้อยละ 
20 

รอผลการ
ประเมิน 

4. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ก.ค.-ก.ย.
62 

270,000 1 มิ.ย. – 
30 ก.ย. 62 

371,344 เฌอสิริ  เดชสม 

    5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 

เม.ย. 63 200,000 24-26 ธ.ค. 
62 

214,383 เฌอสิริ  เดชสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)     
กลยุทธ์ที่ 2.1 
พัฒนาและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx)  
 

QA03 ร้ อ ย ล ะ ส่ ว น
ง าน /หน่ ว ย ง านที่ มี
พัฒนาการ ส่วนที่ 1 
การน าระบบคุณภาพ
ส า ก ล ม า ใ ช้ บ ริ ห า ร
จัดการทั่ วทั้ งองค์กร 
(EdPEx) เป็นไปตาม
เป้าหมาย (ระดับ 3) 
(7.4ก (ฉ-2)) 

ร้อยละ 
70 

รอผลการ
ประเมิน 

1. โครงการอบรมเกณฑ์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานตาม
แนวทางเกณฑ์ (EdPEx) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ม.ค. – 
เม.ย. 63 

450,000 17-19 ก.พ. 
63 

153,395.50 ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 

 2. โครงการอบรม
หลักสูตร “ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์การ
ทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
EdPEx” 
 

เม.ย. 63 50,000 9-11 ม.ค. 
63 

115,537 ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 



ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา    
กลยุทธ์ที่ 3.1 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

   1. โครงการปรับปรุงและ
อบรมการใช้งานระบบ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (e-SAR TSU) 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

-   ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 
เฌอสิริ  เดชสม 

QA04 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
เป้าหมาย 

- ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต ร้อยละ 70 

- ความพึงพอใจของ
นายจ้าง ร้อยละ 30 

- ความพึงพอใจของ
นิสิตปัจจุบัน ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
66.67 

2. โครงการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

ม.ค.-พ.ค.
63 

-   ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 
เฌอสิริ  เดชสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ    
กลยุทธ์ที่ 5.1 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

QA05 ร้อยละของ
ตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมายตาม

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
77.78 

1. การประชุมฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

10,000 ต.ค. 62 – 
31 พ.ค. 63 

450 ศิริพร  รัตนพันธ์ 



ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
องค์กรเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายของ
องค์กร 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 2. การจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2561 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

-   ศิริพร  รัตนพันธ์ 

 3. การบริหารความเสี่ยง 
ปีการศึกษา 2561 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

-   ศิริพร  รัตนพันธ์ 

 4. การประกันคุณภาพ
การศึกษา ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

-   ทิพวรรณ  เดชสม 

 5. การรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

-   ศิริพร  รัตนพันธ์ 

 6. โครงการพัฒนา
องค์กร 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

10,000 27-28 ม.ค. 
63 

1,350 ศิริพร  รัตนพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนา
ตนเองตาม
ภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบและ

QA06 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรด้าน
บรรยากาศการท างาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.80 

ค่าเฉลี่ย 
4..5 

7. โครงเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) 

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

-   ศิริพร  รัตนพันธ์ 

QA07 ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร  

ค่าเฉลี่ย 
3.95 

ค่าเฉลี่ย 
4.37 

  

QA08 ค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสุขของบุคลากร

ร้อยละ 
66 

ร้อยละ 
84.17 

  



ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล 
ผู้รับผิดชอบ ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ช่วง

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย  
QA09 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามความ
จ าเป็นของส่วนงาน/
หน่วยงานอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

8. โครงการพัฒนา
บุคลากร ฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา  

มิ.ย.62 – 
พ.ค.63 

30,000 19-22 ม.ค. 
63 

34,365 ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 

 


