
๑ 

 

แผนปฏิบัติการ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

เปาหมายมหาวทิยาลยัทักษิณ  

เปาหมาย O๑  พัฒนาการจดัการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสรมิสรางสมรรถนะกำลงัคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

กลยุทธ ๑.๕ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูและ

สมรรถนะสากลของอาจารย 

                 

๑. โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจทิัล 

(บุคลากรสายสนับสนุน) (ก.๑.๕.๒) 

              ปุณชรัสมิ์/ 

มนัสนันท 

 สำนักคอมพิวเตอร/ 
ฝายบริหารกลางฯ 

เปาหมาย O๕  พัฒนาระบบบริหารจดัการสูความเปน

เลิศและยั่งยืน 

                 

กลยุทธ ๕.๑  พัฒนาการบรหิารจดัการและระบบ

คุณภาพระดบัมหาวิทยาลัยและระดับสวนงานตาม

เกณฑคุณภาพระดับสากล 

                 

๑. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx 200 ของ

กระทรวง อววน.) (ก.๕.๑.๑) 

                 

- การปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร  

              ธิดา 
 

  

- การพัฒนาระบบประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 

              หัวหนาฝาย   

- กระบวนการสรางความผูกพันกับบุคลากร               ปุณญาดา   

- การปรับเคร่ืองมือ/แบบสอบถามการประเมิน
บรรยากาศในการทำงาน 

              ปุณญาดา   

 
 
 
 
 

                 



๒ 

 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กลยุทธ ๕.๒  พัฒนาระบบบริหารและทรพัยากรมนุษย 
ที่มีประสิทธิภาพ สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข  
และมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

                 

๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยั (ก.๕.๒.๑) 

                 

ตัวชี้วดั 
๑. ความพึงพอใจตอการจัดโครงการพฒันาบุคลากร  
(คาเปาหมาย ๔.๐๐) 
๒. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนา
ตามแผน (คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐) 

                 

๑) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                  

-    เทคนิคการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการ 

              เพ็ญฉาย ๑๐๐,๐๐๐  

๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                  

-    โครงการพัฒนาทกัษะการสรางความคิด
สรางสรรค/นวัตกรรมในการทำงาน 

              ปุณชรัสมิ์   

๓) การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ 
ของสายคณาจารย  

 

              ปุณญาดา -  

       ๔)  การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
            ที่เกี่ยวของกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            ใหเอื้อตอระบบการบริหารจัดการของ 
            มหาวิทยาลัยในกำกับ  

              บุคลากร

ฝายบริหาร

กลางฯ 

-  

๒. โครงการเตรียมหรือพัฒนาผูบริหาร  
(ก.๕.๒.๒) 

                 

๑) โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร  
สายคณาจารยและสายสนับสนุน  

              พยอม -  

๒) โครงการพัฒนาผูบริหาร               พยอม  สภามหาวิทยาลัยตอง

สรรหาผูบริหารเสร็จ 



๓ 

 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๓. โครงการเสริมสรางมหาวทิยาลัยแหงความสุข  
(Happy University) : มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 
(Happy Workpalce) (ก.๕.๒.๓) 

                 

๑) โครงการ TSU Get Together กจิกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร/บุคลากรและ
ครอบครัวของบุคลากร  

              ปุณญาดา ๓๓๑,๐๐๐ Happy Relax 

๒) โครงการ/กิจกรรมสรางสุขภาพการเงินและ
การวางแผนการเงิน  

              ปุณญาดา ๕๒,๘๐๐ Happy Money 

๓) โครงการสรางความมั่นคงในการทำงาน 
 

              ปุณญาดา ๓๗,๙๐๐ Happy Work-life  

๔) โครงการยกระดับนักสรางสุขมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (กิจกรรมพัฒนานักสรางสุข)  
 

              ปุณญาดา ๑๑๔,๙๐๐ Happy Society 

๔. โครงการบมเพาะและเสรมิสรางวัฒนธรรม 
องคกรตามคานิยมหลัก (Core Value)  
ของมหาวิทยาลยั (ก.๕.๒.๔) 

                 

๑) งานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ                 พยอม ๒๐๐,๐๐๐ คารวะ 

๒) โครงการอธิการบดีพบประชาคม  
 

              พยอม  มุงผลลัพธที่ดี 

๓) โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม                พยอม ๑๕๐,๐๐๐ ปญญา สามัคคี  

มุงผลลัพธที่ดี 

กลยุทธ ๕.๓  การพัฒนาไปสูการเปน Digital 
University 

                 

๑. การจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรดานการใช
เทคโนโลยีดิจิตอล (ก.๕.๓.๑) 

              ปุณชรัสมิ์  ฝายบริหารกลางฯ/ 

สำนักคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วดั 
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการทดสอบ
สมรรถนะดาน ICT (คาเปาหมาย รอยละ ๒๐) 

                 

- การทดสอบดานการใชเทคโนโลยีดิจิตอล  
(ก.๕.๓.๕) 

 

              ปุณชรัสมิ์  ฝายบริหารกลางฯ/ 

สำนักคอมพิวเตอร 



๔ 

 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๒.  การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานออนไลน (ก.๕.๓.๓) 
          - ระบบประเมินผลการปฏบิัติงานของ 
            สายคณาจารย (e-Performance) 

              ธิดา -  

กลยุทธ ๕.๔  พัฒนาการสื่อสารองคกรใหทั่วถึงและ
สามารถสรางภาพลักษณทีด่ขีองมหาวทิยาลัย 

                 

๑. โครงการสรางแบรนดของมหาวิทยาลยั                   

๑) การพัฒนากระบวนการส่ือสารเพื่อสราง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย (ก.๕.๔.๑) 

                 

- การจัดทำบัตรอวยพรปใหม ปฏิทิน 
Digital และสมุดบันทึก  

              วิชชุดา ๒๐,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

- การจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 
(สมุดโนต/เส้ือ/กระเปา)  

              วิชชุดา ๓๐,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

๒) การเผยแพรผลงานและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

                 

- การจัดทำวีดิทัศน / Infographic เพื่อ
ส่ือสารบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- พัฒนาศักยภาพของอุปกรณในการผลิต
ส่ือ Online (กลองพรอมอุปกรณและ
คอมพิวเตอร Mcintosh)  

 

              วิชชุดา ๓๖๐,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

๒. โครงการสรางระบบ/กระบวนการสื่อสาร 
องคกรเพ่ือเสริมภาพลักษณของมหาวทิยาลัย 
และสวนงานแบบบูรณาการ 

                 

- สำรวจการรับรูจากการส่ือสารของผูนำ
ของบุคลากร ผูเรียน และลูกคาที่สำคัญ
กลุมอื่น (ก.๕.๔.๒) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

วิชชุดา 

 แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

- สำรวจการรับรูขาวสารและภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ก.๕.๔.๒) 

              ผูชวย

อธิการบดี/ 

วิชชุดา 

 

๕,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 



๕ 

 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๓. โครงการสรางเครือขายและความสัมพันธที่ด ี
กับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือรวม 
เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก 
และรับรูในวงกวาง 

                 

- อบรมและสรางเครือขายบุคลากรดาน
ส่ือสารองคกรของสวนงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (ก.๕.๔.๓) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

วิชชุดา/ 

ปรณรรท 

๓๕,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

- สรางเครือขายส่ือมวลชนสัมพันธ  
(Meet The Press) (ก.๕.๔.๓) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

วิชชุดา 

๑๕,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

- สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสวนราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สมาคม และองคกรเอกชนใน
การรวมบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นภาคใต (ก.๕.๔.๓) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

วิชชุดา 

๓๕,๐๐๐ แยกเปนฝายส่ือสาร

องคกร 

กลยุทธที่ ๕.๕  พัฒนาการดำเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

                 

๑. โครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง  
(สายสนับสนุน) (ยกยอง เชิดชูเกียรติใหผู
ประพฤติตนและปฏิบัติงานดี)  (ก.๕.๕.๑) 

              หัวหนาฝาย  ฝายบริหารกลางฯ 

๒. โครงการใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม :  
การปองกันผลประโยชนทับซอน (ก.๕.๕.๒) 

              ลลิดา  ฝายบริหารกลางฯ/ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอยางมปีระสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัด 
๑.  รอยละของความสำเร็จในการปฏบิติังานตาม
แผนปฏิบัติการประจำป (คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐) 

               -  

๒. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคค (คาเปาหมาย ๓.๕๐) 

                 



๖ 

 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. การบริหารความเส่ียง                  

- จัดทำแผนบริหารความเส่ียง               ทัศนีย   

- จัดกิจกรรมลดความเส่ียง 
 

              ทัศนีย -  

- ประเมินผลความเส่ียง 
 

              ทัศนีย -  

๒. การประกันคุณภาพการศึกษา                  

- กำหนดตัวบงชี้                สุรศักด์ิ 

 

-  

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี ้               สุรศักด์ิ 

 

-  

- จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

              สุรศักด์ิ -  

๓. การจัดการความรูฝาย                  

- การปรับปรุงกระบวนการทำงาน  
ลดขั้นตอน ลดเวลา 

              ปุณญาดา   

๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศบคุลากร                  

             -     ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

              ปุญชรัสมิ์ 

 

-  

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมสีมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน 

๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาใน
วิชาชีพของบุคลากร 

                 

ตัวชี้วดั 
๑. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา 
 (คาเปาหมาย รอยละ ๘๙) 

                 

๑) โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                พยอม ๑๐,๐๐๐  

๒. การเสรมิสรางองคกรแหงความสุข (Happy 
Workplace : Happy Worklife) 

                 

๓. การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมหลักและ
วัฒนธรรมองคกร 

                 



๗ 

 

เปาหมาย/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ตัวชี้วดั 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคลองกับ
คานิยมหลักและวัฒนธรรมองคกร (คาเฉล่ีย ๓.๕๐) 

                 

๑) โครงการขยับกาย สบายอุรา (ยืดเหยยีด)               ปุณญาดา ๔,๐๐๐ Happy Body 

๒) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมสำนักงาน               ปุณญาดา ๑๐,๐๐๐ Happy Society / 

Happy Soul 

๓) โครงการสรางสามัคคีของฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

              ปุณญาดา ๑๓,๐๐๐ Happy Society / 

Happy Soul 

๔) โครงการรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสเนื่องใน 
วันผูสูงอายุของฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

              ปุณญาดา - Happy Society / 

Happy Soul 

๕) โครงการสรางเครือขายเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน
ดานบุคคล 

 

              เพ็ญฉาย 

 

๘,๐๐๐ Happy Brain 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ 


