แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2561
ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
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สวนที่ 1
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561
1. วัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนผลการดําเนินตามแผนกลยุทธฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ป พ.ศ. 2561 - 2565
2. เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
1. ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนไมนอยกวารอยละ 80
2. วิสัยทัศน(Vision) และพันธกิจ (Mission)
วิสัยทัศน(Vision) : ฝายกิจ การนิสิตเปน องคกรที่ใหบ ริการในระดับ ที่ไดมาตรฐาน สงเสริม สนับ สนุน
การบริการ และพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยผานกลไกหลักสูตร
พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิตตามอัธยาศัย
2. จัดระบบบริการและสวัสดิการแกนิสิตอยางครอบคลุม ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต นําไปสู
การพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตมีที่คุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยผานกลไก
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิตตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2561 ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
ยุทธศาสตร ที่ 1 พัฒนานิ สิตให เป นบั ณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยผานกลไกหลักสูตรพัฒนานอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิต
ตามอัธยาศัย
เปาประสงคที่ 1 : พัฒนากิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)นําไปสูการสรางอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
กลยุทธที่ 1.1 : พัฒนาและจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรู
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมตามหนวยการเรียนรูของหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
แหลงงบ
ผูรับผิดชอบ
โครงสราง 60 ชั่วโมง
กิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน (โครงสรางใหม)
หนวยการเรียนรูที่ 1 : พัฒนาทักษะชีวิต
ม.ค.62
30,000
- กิจกรรมเสริมสรางคุณคาแหงตน
งบโครงการ
หนวยการเรียนรูที่ 3 : ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรพัฒนานิสิต
- กิจกรรมเรียนรูศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ก.พ.62
50,000
นอกชั้นเรียน
- กิจกรรมดูหนัง ฟงเพลง
ก.พ.61
40,000
พิมวสุญา เมืองราช
หนวยการเรียนรูที่ 4 : พัฒนาคุณธรรมและวินัย
- กิจกรรมสรางวินัยในตนเอง
ม.ค.62
20,000
หนวยการเรียนรูที่ 5 : ใฝเรียนรูตลอดชีวิต
- กิจกรรม ICT กับการรูสารสนเทศ (Information Literacy) (1)
14 และ 24 ต.ค.61 ไมใชงบประมาณ
/7 และ 21 พ.ย.61
- กิจกรรม ICT กับการรูสารสนเทศ (Information Literacy) (2)
มี.ค.61
ไมใชงบประมาณ
- กิจกรรมเรียนรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิตอล
ม.ค. – ก.พ.62
ไมใชงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการใชชีวิตนอกมหาวิทยาลัย
โครงสราง 100 ชั่วโมง
กิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน (โครงสรางเดิม)
หนวยการเรียนรูที่ 2 : จิตสํานึกทางปญญา
- กิจกรรม TSU DO D สรางสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
หนวยการเรียนรูที่ 5 : ใฝเรียนรูตลอดชีวิต
- กิจกรรม ICT กับการรูสารสนเทศ (Information Literacy) (2)
- กิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพงาน

ชวงระยะเวลา
7 ส.ค.61
เม.ย62

10 พ.ย.62
14 และ 24 ต.ค.61
/7 และ 21 พ.ย.61
ม.ค. – ก.พ.62
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งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

36,000
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ

งบโครงการ
หลักสูตรพัฒนานิสิต
นอกชั้นเรียน
-

พิมวสุญา เมืองราช

เปาประสงคที่ 2 : สรางระบบคิด ทักษะในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และทักษะสากล โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู ผานกิจกรรมพัฒนานิสิต
กลยุทธที่ 2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรนิสิตทุกระดับมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรนิสิตมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
แหลงงบ
1. โครงการคลินิกนักกิจกรรม
ตลอดปการศึกษา 2561
10,000
งบกิจกรรม
2. โครงการตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ปการศึกษา 2561
มิ.ย.61
76,000
งบกิจกรรม
3. โครงการถอดบทเรียนตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ปการศึกษา 2561
ก.ย.61
22,000
4. โครงการเลือกตั้งผูนําองคกรนิสิต ประจําปการศึกษา 2562
มี.ค. 62
25,000
งบกลางกิจกรรม
5. โครงการปฐมนิเทศ นศท. ปการศึกษา 2562
ก.ค. 62
15,000
งบพัฒนานิสิต
6. โครงการเทา – งาม สัมพันธ ครั้งที่ 22
ก.พ. 62
36,900
งบกิจกรรม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรนิสิต ประจําปการศึกษา 2562
พ.ค.62
150,000
งบกลางกิจกรรม
8. โครงการสัมมนาที่ปรึกษาองคกรนิสิต ประจําปการศึกษา 2562
พ.ค. 62
150,000
งบกลางกิจกรรม
9. โครงการศึกษาดูงานผูนําองคกรนิสิต
ก.ค.62
150,000
งบกลางกิจกรรม
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ผูรับผิดชอบ
ภาณุพงศ รณรงค
กําพลศักดิ์ ชูชวย

คํารบ คชภักดี

กลยุทธที่ 2.2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการเขารวมประกวด/แขงขันสูความเปนเลิศ
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการเขารวมประกวด/แขงขันสูความเปนเลิศ
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
1. โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหวาง วิทยาเขต ป 2561
ก.ย. 61
41,000
2. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ต.ค. 61
8,000
(รอบคัดโซนภาคใต)
3. โครงการเตรีย มความพรอมนั กกี ฬาสู กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย
ม.ค. 62
50,000
(รอบมหกรรม)
4. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 46
ม.ค..62
180,000
5. การเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4
พ.ค.62
40,000
6. โครงการแอโรบิก เพื่อสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2562

แหลงงบ

งบกีฬา

40,000

งบกีฬา

7. โครงการ TSU.PT fun run 2019

มี.ค. 62

50,000

งบกีฬา

8. การเชารวมการแชงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 47 ระดับประเทศ

พ.ย. 62

40,000

งบสมาคมกีฬา จ.พัทลุง
/ชมรมปนจักสีลัต
งบพัฒนานิสิต
งบพัฒนานิสิต

ตลอดปการศึกษา 2561
ตลอดปการศึกษา 2561
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20,000
20,000

ณัฐพล ตั่นมี

งบสมาคมกีฬา จ.พัทลุง
/ชมรมปนจักสีลัต

ตลอดปการศึกษา 2561

9. นํานิสิตเขาประกวด แขงขันและเขารับรางวัลรายการตางๆ
10. เผยแพรผลงานนิสิตที่ไดรับรางวัลรายการตางๆ

ผูรับผิดชอบ

อดิศร ใจดี
ณัฐพล ตั่นมี
ณัฐพล ตั่นมี
/อดิศร ใจดี

กลยุทธที่ 2.3 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่สงเสริมการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
11. โครงการเทา – งาม สัมพันธ ครั้งที่ 22
ก.พ. 62
36,900
12. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ก.พ. 62
50,000
13. โครงการสืบสานบุญวันสารทเดือนสิบ
ต.ค. 61
8,000
14. โครงการถวายเทียนพรรษามหากุศล ประจําป 2561
ก.ค. 62
5,000
15. โครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21
ก.ค.62
10,000
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แหลงงบ
งบกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
คํารบ คชภักดี

งบพัฒนานิสิต

ภาณุพงศ รณรงค

งบกลางกิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
เปาประสงคที่ 1 : จัดบริการและสวัสดิการเพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาและใชชีวิตอยางมีความสุข
กลยุทธที่ 1 จัดใหมีระบบการใหคําปรึกษานิสิต และบริการขอมูลขาวสารที่จําเปนในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และรับแจงปญหาหรือขอรองเรียน ใหการชวยเหลือแกไขปญหาของนิสิต
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการและการจัดสวัสดิการ
กิจกรรม / โครงการ
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
แหลงงบ
ผูรับผิดชอบ
1. โครงการศึกษาดูงานศูนย DSS และเยี่ยมบานนิสิต
ธ.ค.61 – ม.ค.62
10,000
พิชญา แกวมณี
2. โครงการเยี่ยมบานนิสิต กยศ. และนิสิตทุนการศึกษา
พ.ค.62
40,000
จิราพร คงแกว/
กุลณิชา นรเศรษฐพงศ
3. โครงการพัฒนานิสิต กยศ. ครั้งที่ 1
พ.ย. – ธ.ค.61 /
12,500
จิราพร คงแกว
งบพัฒนานิสิต
4. โครงการพัฒนานิสิต กยศ. ครั้งที่ 2
มี.ค. – เม.ย.62
12,500
5. โครงการจิตวิทยาเพื่อเสริมสรางวินัยเชิงบวก
ตลอดปการศึกษา
50,000
6. โครงการ “รณรงคปองกันการกระทําผิดวินัยนิสิต”
ธ.ค.61 – ม.ค.62
15,000
จาริยา สุทธินนท
7. โครงการพัฒนาและสงเสริมวินัยในตนเองของนิสิต
ม.ค.62
30,000
8. โครงการการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (Case conference)
ม.ค. – เม.ย.62
10,000
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กลยุทธที่ 2 จัดระบบทุนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษา และสรางกลไกในการพัฒนานิสิตทุนการศึกษา
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการดานทุนการศึกษา
กิจกรรม / โครงการ
ระยะเวลา / สถานที่
งบประมาณ
แหลงงบ
1. โครงการเยี่ยมบานนิสิต กยศ. และนิสิตทุนการศึกษา
พ.ค.62
40,000
2. โครงการพัฒนานิสิต กยศ. ครั้งที่ 1
3. โครงการพัฒนานิสิต กยศ. ครั้งที่ 2
4. โครงการขอบคุณผูมีอุปการคุณทุนการศึกษา

พ.ย. – ธ.ค.61 /
มี.ค. – เม.ย.62
15 ธ.ค.61
– 15 ม.ค.62

12,500
12,500
ไมใชงบประมาณ

กลยุทธที่ 3 จัดบริการดานสุขภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการเรียนรู และสงเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่สงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตนิสิต
กิจกรรม / โครงการ
ระยะเวลา / สถานที่
งบประมาณ
1. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนิสิต
พ.ค.62
20,000
2. โครงการบริจาคโลหิต
30 ม.ค.62
4,500
/30 เม.ย.62/ส.ค.62
3. โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล
ตลอดปการศึกษา
20,000
4. โครงการนิสิตอาสาสมัครดานสุขภาพ
ตลอดปการศึกษา
10,000
5. โครงการ TSU Smart Biker ครั้งที่ 1
5 – 30 พ.ย.61
10,000
6. โครงการ TSU Smart Biker ครั้งที่ 2
ก.พ.62
5,000
9

งบพัฒนานิสิต

ผูรับผิดชอบ
จิราพร คงแกว
กุลณิชา นรเศรษฐพงศ
จิราพร คงแกว
กุลณิชา นรเศรษฐพงศ

แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ

ปติฉัตร วั่นเสง
งบพัฒนานิสิต
พิชญา แกวมณี

เปาประสงคที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพัก
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาหอพักนิสิตเปนหอพักแหงการเรียนรู
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของกลุมภารกิจหอพักนิสิต
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก
2. โครงการจัดทําปายหอพัก และปรับปรุงศาลพระภูมิ
3. โครงการรับรายงานตัวนิสิตใหมเขาหอพัก
4. โครงการของหายไดคืน
5. โครงการวันชาวหอ ประจําปการศึกษา 2561
6. โครงการตรวจเยี่ยมหอพัก
7. โครงการทําบุญหอพัก
8. โครงการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยนิสิตหอพัก
9. โครงการปรับปรุงหองพักฟนนิสิตปวย
10. โครงการหอพักนาอยู รวมใจพัฒนาดวย 5 ส
11. โครงการชาวหอรวมใจลดใชพลังงาน
12. โครงการตลาดนัดหอพัก
13. โครงการเติมพลังชีวิตพิชิตไฟนอล

แหลงงบ

ชวงระยะเวลา
พ.ค.62

งบประมาณ
165,000

ตลอดปการศึกษา

250,000

17 มิ.ย.62

45,000

จาริยา สุทธินนท

ตลอดปการศึกษา

5,000

เสาวรส นาควิโรจน

23 ก.พ.62

60,000

กชฏากร แสงอรุณ

ตลอดปการศึกษา

15,000

12 ส.ค.61
28 พ.ย.61

20,000
30,000

มี.ค. – พ.ค.62

80,000

พ.ย. - ธ.ค.61
/ มี.ค.-เม.ย.62
ตลอดปการศึกษา

40,000

ตลอดปการศึกษา
(พุธแรกของเดือน)
14 - 25 ธ.ค.61
/ พ.ค.62

15,000

10

50,000

41,000

ผูรับผิดชอบ
ณัฐกฤตา ศรีใหม

กองทุนหอพัก

สุวัฒน ขุนกําแหง

เบญจวรรณ ชูอินทร

เกรียงไกร โภชนานุกูล

กิจกรรม / โครงการ
14. โครงการหอพักแหงการเรียนรู
15. โครงการปรับปรุงหอพักนานาชาติ

16. โครงการปรับปรุงหองพักเรือนรับรอง

ระยะเวลา / สถานที่
ตลอดปการศึกษา
ป 2562 - 2565

ม.ค. – ก.ย.62
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งบประมาณ
800,000
2,041,000
(งบตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย)
250,000

แหลงงบ

กองทุนหอพัก

ผูรับผิดชอบ
ที่ปรึกษาหอ
ณัฐกฤตา ศรีใหม
/สุวัฒน ขุนกําแหง
สุวัฒน ขุนกําแหง
/กชฏากร แสงอรุณ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหบุคลากรนําองคความรูตางๆ มาใชในการพัฒนางานดานกิจการนิสิต
ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามความจําเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
แหลงงบ
ผูรับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ก.พ.62
100,000
2. โครงการพัสดุพาเพลิน
มี.ค.62
10,000
นวพร นพแทน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนรูการปฏิบัติงานของกลุมภารกิจ
ตลอดปการศึกษา
ไมใชงบประมาณ
4. โครงการ Happy Work Place
ตลอดปการศึกษา
30,000
- ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป (ลูกจาง)
งบพัฒนาบุคลากร
- กีฬาเชื่อมความสัมพันธ
จิราพร คงแกว
- ถือปนโตเขาวัดวันพระ
- เทคนิคในการดูแลสุขภาพกับการทํางาน
- Happy Money
5. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ธ.ค.61
37,000
สิรินภา ชัยศิริ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเบิกจายงบประมาณ
มี.ค.62
5,000
ศิริกาญจน เบญจศรี
7. กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน
ตลอดปการศึกษา
นวพร นพแทน
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เปาประสงคที่ 2 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรโดยยึดหลักการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ตัวชี้วัด : การนําระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx/TQA)
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ธ.ค.61
37,000
กลยุทธที่ 2.3 พัฒนารูปแบบการสื่อสารระหวางหนวยงานกับนิสิตและผูเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองคกร
ตัวชี้วัด : ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการดําเนินงานขององคกร
โครงการ/กิจกรรม
ชวงระยะเวลา
งบประมาณ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานทักษะการสื่อสาร
มี.ค.62
50,000
2. การจัดทําคูมือกิจการนิสิต
ส.ค.61
100,000
3. โครงการกิจการนิสิตสัญจร
ตลอดปการศึกษา
10,000
4. กิจกรรมสายตรงกิจการนิสิต
ตลอดปการศึกษา
ไมใชงบงบประมาณ
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แหลงงบ
งบพัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบ
สิรินภา ชัยศิริ

แหลงงบ

ผูรับผิดชอบ
สิรินภา ชัยศิริ

งบพัฒนาบุคลากร
-

นวพร นพแทน
สิรินภา ชัยศิริ

