บทนำ
แผนกลยุ ท ธ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริห ารงานเพื่ อ กาหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาคณะศึก ษาศาสตร์
โดยกาหนดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
บริบทของการดาเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้
หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบ
การวางแผน ที่ช่วยให้ ห น่ วยงานพัฒ นาตนเองได้ทัน กับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะการ
วางแผนกลยุทธ์ให้ความสาคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ บริบท และสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็น
สาคัญ
คณะศึกษาศาสตร์จึงมีการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการประชุมอบรมเชิงปฏิบั ติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยสอดคล้ องกับ
แผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นา มหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ 2558-2567 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลั ยทั กษิณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2565 และ OKRs (Objectives and key Results) ระดับ มหาวิท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563-2564 เพื่อนาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ที่เป็น
ภาพรวมขององค์กรทุกกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์กร สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต
แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2568 คณะฯ จะน าไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ “คณะศึกษำศำสตร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มีคุณค่ำต่อสังคม” และขับเคลื่อน
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป

แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณระยะ 5 ปี (ปีงบประมำณ 2564-2568)
วิสัยทัศน์(Vision)
คณะศึกษำศำสตร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มีคุณค่ำต่อสังคม
*คณะชั้นนา หมายถึง เป็น 1ใน10 ของประเทศและเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการจัดการศึกษาภายใน2568 โดย
1. มีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)
2. มีBest Practice ที่สามารถชี้นาหรือผลักดันเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครู
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ค่ำนิยมหลัก
1) คารวะ (Respect)
2) ปัญญา (Wisdom)
3) สามัคคี (Unity)
4) มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented)
5) มีความคุ้มค่า (Worthiness)
6) นาพาสังคม (Social Responsibility)
ควำมท้ำทำย
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2.สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย/นวัตกรรมการจัดการศึกษา
3.ความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ความเชี่ยวชาญบนฐานพื้นที่
4. การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
5. บริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. เพิ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายวิจัย เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ตามนโยบายพิเศษ และ
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาต่อเนื่องภายใต้ความเชี่ยวชาญบนฐานพื้นที่
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการจัดการศึกษา
วิจัย และ บริการวิชาการ
5. พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการที่ มีประสิทธิผลและประสิ ทธิภ าพ เกิดความคุ้มค่า และมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ควำมท้ำทำย/ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ (จำนวน 20ตัวชี้วัด)
1. กำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
EDU01 จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับต่างประเทศ (Duo degree)
EDU02 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา
EDU03 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
EDU04 จานวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติของนิสิต
EDU05 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน
EDU06 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน / สถานประกอบการ เพื่อเน้นให้นิสิตมี
ทักษะในการสร้าง นวัตกรรมสังคม
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EDU07 จานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree/Pre- degree) ชุดวิชา/รายวิชา ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะกาลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม
EDU08 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
สังคม
EDU09 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานประกอบการหรือชุมชน หรือ
หน่วยงานภาครัฐ ที่สร้างคุณค่าทางสังคม
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย/นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
EDU10 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
EDU11 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ
EDU12 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย์
EDU13 จานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
EDU14 จานวนนวัตกรรมทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
3.ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ภำยใต้ควำมเชี่ยวชำญบนฐำนพื้นที่
EDU15 จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาสมรรถนะการสอนของครูที่ส่งเสริมสมรรถนะ
การเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)
EDU16 จานวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนด้านการบริการ
วิชาการ
EDU17 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม หรือการพัฒนา
เชิงพื้นที่ต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
EDU18 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ
4. กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
EDU19 จานวนรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
EDU20 จานวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
5. บริหำรจัดกำรเพื่อกำรดำเนินงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
EDU21 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
EDU22 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์
EDU23 มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามพันธกิจ
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กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
ควำมท้ำทำย/วัตถุประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย/ปีที่ดำเนินกำร
2565
2566
2567

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ

ผู้รับผิดชอบ
2564
2568
1. กำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีสมรรถนะมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
EDU 01 จานวนหลักสูตรที่มีความ
1
1
2
2
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับ
1. งานวิชาการ
ต่างประเทศ (Duo degree)
2.งานวิเทศสัมพันธ์
3.งานหลักสูตร
และสาขาวิชา
EDU 02 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา

80

83

85

87

90

EDU 03 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษ

70

72

75

77

80

EDU 04 จานวนรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติของนิสิต

3

5

7

9

11
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ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิชาการ
2.งานหลักสูตร
และสาขาวิชา
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. พัฒนานิสิต
2. งานวิเทศสัมพันธ์
3. งานวิชาการ
4.งานหลักสูตร
และสาขาวิชา
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิชาการ
2.งานวิจัย
และสาขาวิชา

ควำมท้ำทำย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ
EDU 05 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ใน
ชุมชน

2564
50

ค่ำเป้ำหมำย/ปีที่ดำเนินกำร
2565
2566
2567
55
60
65

2568
70

EDU 06 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
รายวิชาเรียนรู้ในชุมชน / สถาน
ประกอบการ เพื่อเน้นให้นิสิตมีทักษะ
ในการสร้าง นวัตกรรมสังคม

50

55

60

65

70

EDU 07 จานวนหลักสูตรระยะสั้น
(Non-degree/Pre- degree) ชุดวิชา/
รายวิชา ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
กาลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม
EDU 08 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมสังคม

1

1

2

2

3

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

3

5

7

9

EDU 09 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า น
ประกอบการหรือชุมชน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่สร้างคุณค่าทางสังคม
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ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิชาการ
2. งานหลักสูตร
และสาขาวิชา
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. วิชาการ
2. งานหลักสูตร
และสาขาวิชา

ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิชาการ
2.งานหลักสูตร
และสาขาวิชา
ร้อยละ ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
10
1. งานวิชาการ
2.งานหลักสูตร
และสาขาวิชา
11
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิชาการ
2.งานหลักสูตร
และสาขาวิชา

กลยุทธ์
1.1พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

1.2 พัฒนาบัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพและ
ทักษะสากล

1.3 พัฒนาบัณฑิตมีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคมและชุมชน

ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
(ปีงบประมำณ)
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2564-2568
- งานวิชาการ
- หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์
- งานหลักสูตร
จากชุ ม ชน(ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู /ฝึ ก งาน/เรี ย นรู้จ าก
- สาขาวิชา
ชุมชน สถานประกอบการ)
- หลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
2564-2568
- งานวิชาการ
- งานหลักสูตร
- สาขาวิชา
3) โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานประกอบการเพื่ อ
2564-2568
- งานวิชาการ
เสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม
- งานหลักสูตร
- สาขาวิชา
4) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น
5) โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2564-2568
- งานวิชาการ
- งานหลักสูตร
- งานพัฒนานิสิต
- สาขาวิชา
6) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
2564-2568
- งานวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
7) โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะที่มี
2564-2568
- งานวิชาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
- งานพัฒนานิสิต
- งานฝึกสอน/ฝึกงาน
- สาขาวิชา
โครงกำร/กิจกรรมที่สำคัญ

~6~

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมที่สำคัญ

1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ 8) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิง
เรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้
บูรณาการ
(โรงเรียน/ชุมชน/สถานประกอบการ)
9) โครงการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
โรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
(ปีงบประมำณ)
2564-2568
- งานวิชาการ
- งานฝึกสอน/ฝึกงาน
- สาขาวิชา

ควำมท้ำทำย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ

2564

ค่ำเป้ำหมำย/ปีที่ดำเนินกำร
2565
2566
2567

2568

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย/นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ เพิ่มผลงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรศึกษำที่มีคุณภำพร่วมกับเครือข่ำยวิจัย เพื่อนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ
EDU 10 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
1
2
3
4
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
EDU 11 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงในระดับนานาชาติ

-

EDU 12 ร้อ ยละผลงานวิจั ย หรือ งาน
20
สร้ า งสรรค์ ห รื อ นวั ต กรรม ที่ มี ก าร
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง
พาณิชย์
EDU 13 จานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุน 95,000
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
EDU 14 จานวนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์

-
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1

30

97,000

1

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิจัย
2.คณะกรรมการงานวิจัย
และสาขาวิชา
1
2
2
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิจัย
2.คณะกรรมการงานวิจัย
และสาขาวิชา
40
50
60
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิจัย
2.คณะกรรมการงานวิจัย
และสาขาวิชา
99,000 110,000 115,000 ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิจัย
2.คณะกรรมการงานวิจัย
และสาขาวิชา
1
2
2
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานวิจัย
2.คณะกรรมการงานวิจัย
และสาขาวิชา

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมที่สำคัญ

2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
1) โครงการการจั ด ท าคลั งข้อ เสนอโครงการวิจั ยเพื่ อ
จัดทาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับการ ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2.2 พัฒนาผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรม 3) กิจกรรมผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
ประโยชน์ในสังคมเชิงพาณิชย์ หรือเชิงวิชาการ
หรือเชิงวิชาการ
4) กิจกรรมการสร้างบรรยากาศความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
2.3 พัฒนานวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง
5) โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรม
คุณภาพ/จดสิทธิบัตร
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ/จดสิทธิบัตร
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ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมำณ)
2564-2568

2564-2568
2564-2568
2564-2568
2564-2568

ผู้รับผิดชอบ
- งานวิจัย
- สาขาวิชา
- งานวิจัย
- สาขาวิชา
- งานวิจัย
- สาขาวิชา
- งานวิจัย
- สาขาวิชา
- งานวิจัย
- สาขาวิชา

ควำมท้ำทำย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ

2564

ค่ำเป้ำหมำย/ปีที่ดำเนินกำร
2565
2566
2567

2568

ผู้รับผิดชอบ

3.ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ภำยใต้ควำมเชี่ยวชำญบนฐำนพื้นที่
วัตถุประสงค์เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพครูเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่ตำมนโยบำยพิเศษ และพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้และพัฒนำระบบกลไกกำรจัดกำรศึกษำ
ต่อเนื่องภำยใต้ควำมเชี่ยวชำญบนฐำนพื้นที
EDU 15 จานวนโครงการบริการ
1
3
5
7
9
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
วิชาการที่พัฒนาสมรรถนะการสอน
1. งานบริการวิชาการ
ของครูที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
2. คณะกรรมการบริการ
ของนักเรียนตามมาตรฐานสากล
วิชาการและสาขาวิชา
(PISA)
EDU 16 จานวนเครือข่ายความ
2
3
4
5
6
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
ร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานของรัฐ
1. งานบริการวิชาการ
หรือเอกชนด้านการบริการวิชาการ
2. คณะกรรมการบริการ
วิชาการและสาขาวิชา
EDU 17 ร้อยละของโครงการบริก าร
40
50
60
70
80
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
วิ ช าการที่ ม าจากความต้ อ งการของ
1. งานบริการวิชาการ
สั ง คม หรื อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ต่ อ
2. คณะกรรมการบริการ
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
วิชาการและสาขาวิชา
EDU 18 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจาก
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2 ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
การบริการวิชาการ
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 1. งานบริการวิชาการ
2. คณะกรรมการบริการ
วิชาการและสาขาวิชา
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ยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมที่สำคัญ

3.1 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัด 1) โครงการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม online
การศึกษาที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและพึ่งพาตนเอง
2) โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น เพื่ อ การจั ด หา
รายได้
3.2 พัฒนาโรงเรียน/ชุมชน บนพื้นฐานองค์ 3) กิจกรรมบริการและให้คาปรึกษาแก่โรงเรียน ชุมชน
ความรู้ของคณะฯ
บนพื้นฐานองค์ความรู้
4) โครงการเสริม สร้างความเข้ มแข็ งทางวิช าการ แก่
โรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ บนพื้นฐานองค์
ความรู้ของคณะฯ
3.3 พัฒนากระบวนการจัดการเครือข่าย
5) โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านบริการวิชาการ
ที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ
6) โครงการ/กิจกรรมลงนามความร่ว มมือด้านบริการ
วิชาการ กับหน่วยภายนอก
7) โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
3.4 สร้างชุมชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 8) กิ จ กรรมสร้างความเข้ ม แข็ งให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ เพิ่ ม
อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
มูลค่าสินค้าและบริการ

~ 11 ~

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมำณ)
2564-2568
2564-2568
2564-2568
2564-2568
2564-2568
2564-2568
2564-2568
2564-2568

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา
- งานบริการวิชาการ
- สาขาวิชา

ควำมท้ำทำย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ

2564

ค่ำเป้ำหมำย/ปีที่ดำเนินกำร
2565
2566
2567

2568

ผู้รับผิดชอบ

4. กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
วัตถุประสงค์ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ำยชุมชนท้องถิ่นโดยบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และ บริกำรวิชำกำร
EDU 19 จานวนรายวิชา กิจกรรม
3
5
7
9
11
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
เสริมหลักสูตรที่บูรณาการกับการ
1. งานพัฒนานิสิต
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
2. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นใต้
3. คณะกรรมการพัฒนานิสิต
และสาขาวิชา
EDU 20 จานวนผลงานวิจัย หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้

3
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4

5

6

7

ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. งานพัฒนานิสิต
2. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. งานวิจัย
4. คณะกรรมการพัฒนานิสิต
และสาขาวิชา

กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมการบูรณาการกับการจัด
การศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการ
ที่เชื่อมโยงงานด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงกำร/กิจกรรมที่สำคัญ
1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
โดยบูรณาการกับการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ
วิชาการ

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมำณ)
2564-2568

2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่
บูรณาการกับการจัดการศึกษา หรือการบริการวิชาการ
ที่เชื่อมโยงงานด้านศิลปวัฒนธรรม

2564-2568

3) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้าง
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นใต้
4) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กับหน่วยงาน
ภายนอก

2564-2568
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2564-2568

ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนานิสิตและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานวิจัย
- งานวิชาการ
- งานพัฒนานิสิตและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานวิจัย
- งานวิชาการ
- งานพัฒนานิสิตและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานวิจัย
- งานพัฒนานิสิตและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานวิชาการ

ควำมท้ำทำย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ

2564

ค่ำเป้ำหมำย/ปีที่ดำเนินกำร
2565
2566
2567

5. บริหำรจัดกำรเพื่อกำรดำเนินงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและมีส่วนร่วมภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
EDU 21 ประสิทธิภาพในการบริหาร
4.00
4.20
4.30
4.40
จัดการ

2568

ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
1. หัวหน้าสานักงาน
2. หัวหน้ากลุ่มงานสานักงาน
3. งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
EDU 22 ระดับคุณธรรมและความ
80
82
85
85
85
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
โปร่งใสในการดาเนินงานของคณะ
1. งานสานักงานคณะฯ
ศึกษาศาสตร์
2. งานบุคคล
EDU 23 จานวนฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
1
1
1
1
1
ผู้บริหำรที่กำกับดูแล
กับการดาเนินงานตามพันธกิจอย่าง ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 1. รองคณบดี
น้อยปีละ 1 ฐานข้อมูล
2. ผู้ช่วยคณบดี
3. หัวหน้าสานักงาน
4. งานสารเทศ
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4.50

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบการบริหารและทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ

5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงกำร/กิจกรรมที่สำคัญ
1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2) โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งกรแห่งความสุข
(Happy Workplace)
3) โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
4) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
5) กิจกรรมพัฒนาระบบกระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
6) กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ ระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก
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ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมำณ)
2564-2568

- งานบุคคล

2564-2568

- งานบุคคล

2564-2568

- งานบุคคล

2564-2568

- งานสารสนเทศ

2564-2568

- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

2564-2568

- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ภำคผนวก
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กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ คณะศึกษำศำสตร์
1. ทบทวน/SWOT Analysis

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

3. กำหนดควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบและโอกำสเชิงกลยุทธ์

4. กำหนดกลยุทธ์/KPI ของคณะ/ค่ำเป้ำหมำย/โครงกำร/
กิจกรรม
5. จัดทำร่ำงแผนกลยุทธ์

6. เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะให้ข้อเสนอแนะ

7. เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติแผน

8. สื่อสำร ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร

9. วำงแผนและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี

10. กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน รอบ 6,9,12 เดือน

11. วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและประเมินผลตำมแผนกลยุทธ์

12. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ (SWOT)
จุดแข็ง (Strength)
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกประสบการณ์จริง
3. ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่เข้มแข็ง
จุดอ่อน (Weakness)
1. การใช้เครือข่ายศิษย์เก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมตามทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
3. การบริหารทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ เช่น สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
อินเตอร์เน็ต
4. ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์
5. ผลงานวิจัยยังไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6. ระบบสารสนเทศยังไม่พร้อมใช้และการตัดสินใจ
7. ระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกดิรายได้ (ไม่ใช่เชิงบุคคล)
8. การบริหารอัตรากาลังและขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพทั้งสองกลุ่ม
- สายวิชาการ; ด้านการวิจัย ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
- สายสนับสนุน; R2R, ด้านภาษาอังกฤษ
9. การจัดการความรู้ขององค์กรยังไม่เป็นระบบ
10. นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
11.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย
โอกำส (Opportunity)
1. การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ด้านการบริการวิชาการ เช่น การดูแลสุขภาพ/การออกกาลังการในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ การดูแลบุตรหลานสาหรับผู้ปกครอง
2. การกาหนดทิศทางการวิจัยที่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติและการศึกษา และปัญหาในพื้นที่
3. การจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับครูใหม่ในพื้นที่ (ระยะเข้าสู่วิชาชีพ 2 ปี ตามนโยบายรัฐบาล)
4. การเปิดหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น กศ.บ.การสอนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ นาฎศิลป์ ประถมศึกษา คหกรรม
5. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก เช่น อปท วช สกว
6. การขยายเครือข่ายด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ
อุปสรรค (Treat)
1. มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เปิดหลักสูตรผลิตครูและการบริการวิชาการ มีการแย่ง
ตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง
2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการจัดการศึกษาส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ตำรำงควำมเชื่อมโยง แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565 และ
OKRs (Objectives and Key Results)ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564 และแผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2558-2567

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศ
ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล
และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับ
นานาชาติ
TSU02 ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะบัณฑิตคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
TSU03 ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคมที่มีต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ควำมท้ำทำยที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
SEU01 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน
SEU02 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน

OKRs (Objectives and Key Results)
ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
เป้ำหมำย O1 พัฒนาการจัดการใน
หลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนในการพัฒนา
นวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
KR 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะใน
การสร้างนวัตกรรมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ
KR 1.2 เพิ่มจานวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมหรือการเป็นผู้ประกอบการ
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แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
ควำมท้ำทำยที่ 1) กำรผลิตบัณฑิตที่มี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ รับผิดชอบต่อ
สังคม พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
EDU01 จานวนหลั กสู ตรที่มีความร่ว มมือ
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต กั บ ต่ างประเทศ (Duo
degree)
EDU02 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา
EDU03 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ
EDU04 จ าน วนรางวั ล ระดั บ ช าติ แ ละ
นานาชาติของนิสิต
EDU05 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน
EDU06 ร้อ ยละของหลั ก สู ต รที่ มี ร ายวิ ช า
เรียนรู้ในชุมชน / สถานประกอบการ เพื่อ
เน้นให้นิสิตมีทักษะในการสร้าง นวัตกรรม
สังคม
EDU07 จานวนหลั ก สู ต รระยะสั้ น (Non-

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2558-2567

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565

OKRs (Objectives and Key Results)
ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564

แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
degree/Pre- degree) ชุดวิชา/รายวิชา ที่
เสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนในการพัฒนา
นวัตกรรมสังคม
EDU08 พัฒ นาอาจารย์ให้ มีส มรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมให้ เกิด
นวัตกรรมสังคม
EDU09 พัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิช าการ ระหว่างสถานประกอบการหรือ
ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่สร้างคุณค่า
ทางสังคม
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2558-2567

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ควำมท้ำทำยที่ 2 ความเข้มแข็งด้านการ
และพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้
วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการสังคม
ชี้นาการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
TSU06 จานวนผลงานวิจัย/วิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
TSU07 จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม/ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/จด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

TSU02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง
พาณิชย์

OKRs (Objectives and Key Results)
ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
เป้ำหมำย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการเน้นการพัฒนาด้านสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวภาพ
KR 2.2 นาผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรม
สั ง คมไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง สั ง คมหรื อ เชิ ง
พาณิชย์หรือเชิงวิชาการ
KR 2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่ ง
ทุนภายนอก
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แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
ควำมท้ำทำยที่ 2) สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนกำรวิจัย/นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

EDU10 จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
EDU11 จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
อ้างอิงในระดับนานาชาติ
EDU12 จ าน ว น ผ ล งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
EDU13 จ าน วน ทุ นวิ จั ย จาก แห ล่ ง ทุ น
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
EDU14 จานวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2558-2567

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร่วม
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง
และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
TSU08 จานวนรายได้จากการบริการ
วิชาการ
TSU10 ระดับความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการที่มีต่อระบบการบริการ
วิชาการ และการให้คาปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ควำมท้ำทำยที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน

OKRs (Objectives and Key Results)
แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์
ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
เป้ ำ หมำย O3 บริ ก ารวิ ช าการโดยการ ควำมท้ำทำยที่ 3) ควำมเข้มแข็งด้ำนกำร
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บริกำรวิชำกำร ภำยใต้ควำมเชี่ยวชำญ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ บนฐำนพื้นที่
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้

SEU03 ร้อยละโครงการบริการวิชาการ
KR 3.1 ผลิ ต โครงการบริการวิช าการเพื่ อ
ที่มาจากความต้องการของสังคมต่อจานวน ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
KR 3.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ กั ง
อ งค์ ก ร ภ า ค รั ฐ เอ ก ช น ธุ ร กิ จ ห รื อ
อุตสาหกรรม
KR 3.3 บริการวิชาการเพื่อสร้า งมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการในพื้นที่
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EDU15 จานวนโครงการบริการวิชาการที่
พัฒนาสมรรถนะการสอนของครูที่ส่งเสริม
สมรรถนะการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นตาม
มาตรฐานสากล (PISA)
EDU16 จานวนเครือข่ายความร่วมมือจาก
ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนด้าน
การบริการวิชาการ
EDU17 ร้ อ ย ล ะ ข อ งโค รงก ารบ ริ ก าร
วิช าการที่มาจากความต้องการของสั งคม
หรือการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อจานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด
EDU18 จ านวนเงิ น รายได้ ที่ เกิ ด จากการ
บริการวิชาการ

OKRs (Objectives and Key Results)
ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเป็น ควำมท้ำทำยที่ 3 ความเข้มแข็งด้านศิลปะ เป้ ำ หมำย O4 ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
เลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ชุมชนด้ วยการพั ฒ นานวัตกรรมสั งคมบน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคม
ฐานศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม หรื อ ภู มิ ปั ญ ญา
แห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
ท้องถิ่น
TSU12 จานวนภูมิปัญญาภาคใต้ที่ได้รับ
TSU04 จานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ KR 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อ
การสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า มูลค่าในการ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ
เพิ่มคุณ ค่าหรือมูล ค่าโดยใช้ทุนศิลปะและ
สร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ต่อพื้นที่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือ
วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
TSU13 จานวนชุมชน/เครือข่ายที่ได้รับการ มูลค่า
เสริมสร้างปัญญาและสันติสุขด้วยกลไกการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2558-2567

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565
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แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
ควำมท้ำทำยที่ 4) กำรส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นใต้
EDU19 จานวนรายวิชา กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่บูรณาการกับการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
EDU20 จานวนผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2558-2567

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้
TSU17 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ควำมท้ำทำยที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อ
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ

OKRs (Objectives and Key Results)
แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์
ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2568
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
เป้ำหมำย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ควำมท้ำทำยที่ 5) บริหำรจัดกำรเพื่อกำร
สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
ดำเนินงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน KR 5.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
กาดราเนินงานของมหาวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษา ฯ
TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน KR 5.1 การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น Digital
University ภายในปี 2564
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EDU21 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
EDU22 ระดับคุณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์
EDU23 มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ
การดาเนินงานตามพันธกิจ

