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คณะวิทยาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

ฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล

          

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  
 
 

   
  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวประชาสัมพันธ - 1 
 ชื่นชมหนวยงาน - 1 
 ปฏิทินไตรมาส 2 - 1 
 

กิจกรรมฝายแผนงาน - 3 
 

อยากรูตองอาน - 6 
 

บอกขาว เลาเรื่อง - 2 
 

ขอชื่นชมหนวยงานที่มีผลการเบิกจายเปนไปตาม
แผน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  

 

 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร

 

ฝายแผนงานขอเผยแพรขอมูลเพื ่อประกอบการวางแผน
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ดังนี้ 
• รายงานสร ุปจำนวนนิส ิตเต ็มเวลา (FTES) ภาคเร ียนที ่  2        

การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

• รายงานการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 

 

ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน 

 

กิจกรรม KM - การปรับปรุงระบบงานและ
กระบวนการทำงานเพื่อความเปนเลิศ 

 

 

 

ประเมินความพึงพอใจผูใชสารสนเทศ 

 

5 ส เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตามที่มหาวิทยาลัยอยูระหวางการเตรียมจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (งบลงทุน) โดยฝายแผนงานไดรวบรวมคำขอจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว โดยขณะนี้อยูระหวางการจัดเรียงลำดับความสำคัญในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อจัดสงคำของบประมาณฯ ดังกลาวไปยังสำนักงบประมาณ โดยจะดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2565 

 

 

 

 

ฝายแผนงานอยู ระหวางการจัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 – 2567       
(ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) และแผนปฏิบัติการประจำป มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนมกราคม 2565 เพื่อพิจารณาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร

การเตรียมจดัทำงบประมาณ ป 2566 (งบลงทุน)

การจัดทำแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจำป ม.
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เม ื ่อว ันที ่  16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
09.00-12.00 น. ฝายแผนงานจัดอบรม                
เชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ 
ป ร ะ จ ำ ป  ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 6              
“คำของบลงทุน” ณ หองประชุม 18209 
ช ั ้น 2 อาคาร 50 ป ฯ และผ านระบบ 
Webex Meeting 
 

 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

อบรมคำของบลงทุน ป 2566 

 

ฝายแผนงานดำเนินก ิจกรรม 5 ส จำนวน         
5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 , 12 , 19 , 28 ตุลาคม 2564 
และ 24 ธันวาคม 2564 เพ ื ่ อช วยสร  าง
สภาพแวดล อมท ี ่ด ี  ก อให  เก ิดบรรยากาศ            
ที่นาทำงาน และสงเสริม  ใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานอยางตอเน่ือง 

 

 

  

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร
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เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ฝายแผนงานจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมความเปนสิริมงคล 
ณ หองฝายแผนงาน ช้ัน 2 อาคาร 50 ปฯ  

 

 

 
ฝายแผนงานสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื ่อง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ ถึงแมในสถานการณการระบาดของ COVID-19    
โดยไดเนนการเขารวมอบรม/สัมมนาผานทางระบบออนไลนเปนหลัก 

 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร
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เมื ่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ฝายแผนงาน   
จัดกิจกรรมจับของขวัญเนื่องในโอกาสสงทาย
ปเกาตอนรับปใหม 2565 โดยไดรับความ
อน ุ เคราะห ของขว ัญจากรองอธ ิการบดี        
ฝ ายวางแผน การคล ัง และก ิจการสภา
มหาว ิทยาล ัย และห ัวหนาฝ ายแผนงาน        
ถือเปนการผอนคลายความเครียด และสราง
ความสัมพันธอ ันด ีระหวางผ ู บร ิหารและ
บุคลากร 

 

 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร

เมื ่อว ันที ่  24 ธ ันวาคม 2564 ฝายแผนงานจัด
กิจกรรมรับประทานอาหารรวมกันเนื ่องในโอกาส     
สงทายปเกาตอนรับปใหม 2565 และเพื ่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากร   
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การนั่ง โดยไมไดขยบัรางกายเปนเวลานาน ๆ สงผลเสียตอสุขภาพ
มากมาย มีอะไรบาง มาดูกัน 

1. หากสะสมมากกวา 10 ช่ัวโมงตอวัน - จะเพิ่มความเสี่ยงการเปน
โรคหัวใจและหลอดเลือด 147%  

2. หากสะสมมากกวา 7 ช่ัวโมงตอวันข้ึนไป - จะเพิ่มความเสี่ยง
ตอการมีภาวะซึมเศรา 47% 

3. หากนั่งติดตอกันเกินกวา 2 ชั่วโมง – จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคมะเร็งเยื ่อบุมดลูก 10% มะเร็งลำไส 8% และ
มะเร็งปอด 6% 

4. หากน่ังติดตอกันนานกวา 90 นาทีเปนประจำ - จะเพิ่มเความเสี่ยงตอการเสียชีวิตถึง 2 เทาตัว  

5. เพิ่มโอกาสที่จะนำไปสูการเปนโรคเบาหวาน 112 % ในกลุมผูมีพฤติกรรมเนือยน่ิงเปนวิถี  

แตขาวดีก็คือ การลุกขึ้นขยับรางกาย เดินไปมาเพียง 2 นาที ทุก ๆ ชั่วโมง จะชวยลด
ความเส่ียงการเสียชีวิตกอนวัยอันควรไดมากถึง 33% 

 
 
 

 

 

ที่ปรึกษา   รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลยั 
บรรณาธิการ     หัวหนาฝายแผนงาน  กองบรรณาธิการ  กรรณิการ เกศสระ 

***ขอขอบคณุขอมูลจากบคุลากรฝายแผนงาน*** 
 

ฝายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ หอง 742 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา 
โทร 7800 – 7805 , 7810  โทรสาร 0 7432 6265 

 

Facebook Line 

ขอบคุณขอมลูจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/55678-การน่ัง%20%มีผลเสยีกวาทีค่ิดhtml 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร



Olivia thompson

  จดหมายข่าว ฝ�ายแผนงาน  
          ป�ที�  10 ฉบับที�  2      
 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
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-ในฉบับ- 
 

ขาวประชาสัมพันธ - 1 
 ปฏิทินไตรมาส 3 - 1 

ชื่นชมหนวยงาน - 1 
 

กิจกรรมฝายแผนงาน - 3 
 

อยากรูตองอาน - 5 
 

บอกขาว เลาเรื่อง - 2 
 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร

ขาวประชาสัมพันธ 
ฝายแผนงานขอเผยแพรขอมูลเพื ่อประกอบการวางแผน
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ดังนี้ 
• คูมือการปฏิบัติงาน ฝายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

• รายงานสารสนเทศ ประจำป 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 

79.90 %1
• คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

76.86 %2
• ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

70.63 %3
• ฝายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ขอชื่นชมหนวยงานที่มีผลการเบิกจายเปนไปตาม
แผน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 
(มกราคม - มีนาคม 2565)  

 

 

ชื่นชมหนวยงาน 

5 ส
เพื่อพัฒนา

การปฏิบัติงาน

อบรมโปรแกรม
บริหารงบประมาณ   

ป 2566            
“คําของบดําเนินการ
และแผนการเบิกจาย

งบประมาณ”

ติดตามผล  
การดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน

ฝ  ายแผนงานขอความอน ุ เคราะห        
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผ ู ร ับบร ิการฝ ายแผนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำขอมูลไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐาน
การใหบริการตอไป โดยสามารถประเมิน
ความพึงพอใจฯ ไดที ่
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScALpgNZRN01oVWJJvmVT_Y
2ZS_Zc_8Svx7P-RHgbBP4RZfpQ/  
หรือแสกน QR-code  

การรับฟงเสียง 
จากผูรับบริการ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScALpgNZRN01oVWJJvmVT_Y2ZS_Zc_8Svx7P-RHgbBP4RZfpQ/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScALpgNZRN01oVWJJvmVT_Y2ZS_Zc_8Svx7P-RHgbBP4RZfpQ/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScALpgNZRN01oVWJJvmVT_Y2ZS_Zc_8Svx7P-RHgbBP4RZfpQ/
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ดวยมหาวิทยาลัย ตองดำเนินงานจัดทำงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งตองมีจำนวนกรอบ
อัตรากำลังลูกจางของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 อยู ในวงเงินงบประมาณภาพรวม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดวย ดังนั ้น ฝายแผนงานจึงได
ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการ
กรอบอัตรากำลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากำลังลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปน
ขอมูลประกอบในการจัดทำหลักเกณฑและแนวทางในการ
จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานพิเศษและกรอบอัตรากำลัง
ลูกจางของมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยตอไป ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565" 
 ทั้งนี้สำหรับการขอกรอบอัตรากำลังทั่วไป เพื่อความ
สะดวกใหหนวยงานท่ีมีความประสงคจะขออนุมัติกรอบ
อัตรากำลังตอมหาวิทยาลัยจัดทำขอมูล ใหเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน ฝายแผนงาน ไดจัดทำแบบฟอรมการขอกรอบ
อัตรากำลัง ไวท่ีเว็บไซตฝายแผนงาน ตาม link ตอไปนี้ 
http://planning.tsu.ac.th/page2.php?ids=731&idm
=3&mid=43  

 

 

บอกขาว เลาเรื่อง 

 

 ฝ ายแผนงานอย ู  ในระหว างการประมาณ
การเงินรายได และวิเคราะหคาใชจายสวนรวม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งคาดวา   
จะแล วเสร ็จในช วงเด ือนเมษายน 2565      
และจะไดแจงวงเงินใหหนวยงานตางๆ จัดทำ
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ .ศ .  2566  ในช  ว ง เ ด ื อน 
พฤษภาคม 2565 เพราะฉะนั ้นจึงขอความ
กรุณาใหหนวยงานตาง ๆ ไดจัดเตรียมความ
พรอมดานขอมูล เพื่อจะไดดำเนินการไดทัน
ตามกระบวนตอไป  
 

 

 ฝายแผนงานอยู ในระหวางติดตามผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน ในงานตางๆ ดังน้ี 
- รายงานแผนปฏิบัติการประจำป  
- รายงานตามแผนการปองกันการทุจริต 
- รายงานแผน-ผลการใชจ ายงบประมาณ    

ไตรมาส 2 
ด ังน ั ้น จ ึงขอให หน วยงานเตร ียมข อมูล
ประกอบการรายงานผลการดำเน ินงาน
ดังกลาว 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร

http://planning.tsu.ac.th/page2.php?ids=731&idm=3&mid=43
http://planning.tsu.ac.th/page2.php?ids=731&idm=3&mid=43
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ฝายแผนงานสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ ถึงแมในสถานการณการระบาดของ COVID-19  โดยไดเนนการ   
เขารวมอบรม/สัมมนาผานทางระบบออนไลนเปนหลัก 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
บุคลากรฝายแผนงานรวม
ก ิ จ ก ร รมบร ิ จ าค เค ร ื ่ อ ง
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร  ใ น น า ม
มหาวิทยาลัย ใหแกโรงเรียน
ในพระราชดำริและโรงเรียน  
ขาดแคลนในเขตจ ังหวัด
ภาคใต 

กิจกรรมฝายแผนงาน 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร
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ฝายแผนงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประจำปการศึกษา 2564 เรื่อง “การปรับปรุงระบบงาน
และกระบวนการทำงานเพื่อความเปนเลิศ (Operation Excellence)” จำนวน 5 ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป หัวขอการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

1 28 มกราคม 2565 วิเคราะหระบบงานและกระบวนการทำงาน 
2 11 กุมภาพันธ 2565 กระบวนการทำงานที ่เปนระบบและตัววัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

คุณภาพของกระบวนการทำงาน  
3 24 กุมภาพันธ 2565 กระบวนการทำงานที ่เปนระบบและตัววัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

คุณภาพของกระบวนการทำงาน (ตอ) 
4 17 มีนาคม 2565 การทบทวนและปรับปรงุกระบวนการ 
5 24 มีนาคม 2565 - การทบทวนและปรับปรงุกระบวนการ (ตอ) 

- การทบทวนโครงรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร
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ขอบคุณขอมูลจาก https://www.lib.ru.ac.th/miscell2/?p=1602 

ที่ปรึกษา   รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
บรรณาธิการ     หัวหนาฝายแผนงาน  กองบรรณาธิการ  กรรณิการ เกศสระ 

***ขอขอบคณุขอมูลจากบคุลากรฝายแผนงาน*** 
 

ฝายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  หอง 18206 อาคาร 50 ปฯ วิทยาเขตสงขลา 
โทร 7800 – 7805 , 7810  โทรสาร 0 7432 6265 
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หลับตาแลวถูฝามือสองขางเขาหากัน 

ไปมาอยางเร็วจนรูสึกรอน 

 2 

 4 

ประคบฝามอืท้ังสองขางนาบกับหนังตา
นานประมาณ 1 นาที ใหรูสึกถึงความ

รอนท่ีแผจากฝามือสูดวงตา 
 3 

ผอนคลายความเครงเครียด
ท้ังมวล พรอมท้ังหายใจลึกๆ 

นำมือออก ลืมตาขึ้น 

เคลื่อนสายตาจากซายไปขวา โดยมองไป
ยังท่ีไกลๆ จากมาซายสุด แลวกวาดสายตา

ไปยังมุมขวาสุด  
ทำซ้ำกัน 4 ครั้ง 

ทำซ้ำขั้นตอนท่ี 1-3 แลว เคลื่อนสายตา
จากมุมขวาบนไปยังมุมซายลางเปน   

เสนทแยงมุม ทำซ้ำๆ กัน 4 ครั้ง 

ทำซ้ำขั้นตอนท่ี 1-3 แลว เคลื่อนสายตากวาดสายตาเปนวง 
(ทิศทางตามเข็มนาิกา) ทำซ้ำกัน 4 ครั้ง 

ทำซ้ำขั้นตอนท่ี 1-3 แลว เคลื่อนสายตาจากบนสุดลงมายัง
จุดลางสุด โดยมองไปยังจุดไกลๆ ที่สุดดานบน แลวกวาด
สายตาลงมายงัจุดดานลางอยางชาๆ ทำซ้ำกัน 4 ครั้ง 

รูรอบดาน ชำนาญงาน เนนคุณธรรม นำองคกร



Olivia thompson

  จดหมายข่าว ฝ�ายแผนงาน  
          ป�ที�  10 ฉบับที�  3      
 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 



ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ - 7003
กรรณิการ์ (ภารกิจธุรการ) - 7800

รัชนีกร (ภารกิจความเสี�ยงฯ) - 7801
เกศนี (ภารกิจติดตาม งปม.) - 7802

ธัญญา (ภารกิจวิจัยสถาบันฯ) - 7803
คณินทร์ (ภารกิจแผนกายภาพ) - 7804
เบญจวรรณ (ภารกิจแผนงาน) - 7804
จุฑาวรรณ (ภารกิจอัตรากําลัง) - 7805
วัลลภา (ภารกิจการเงินพัสดุ) - 7806

จงกล (ภารกิจงปม.รายได้) - 7807
หัวหน้าฝ�ายแผนงาน - 7810

ฝ�ายแผนงานขอชื�นชมหน่วยงานที�เบิกจ่ายได้ตามแผน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2564
- มิถุนายน 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ -1
ปฏิทินไตรมาส 4 -1
ชื�นชมหน่วยงาน -1

บอกข่าว เล่าเรื�อง -2
กิจกรรมฝ�ายแผนงาน -3

อยากรู้ต้องอ่าน -7

ในฉบับ

รู้รอบด้าน ชํานาญงาน เน้นคุณธรรม นําองค์กร

ป�ที� 10 ฉบับที� 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) HTTP://PLANNING.TSU.AC.TH
 PLANNING NEWSLETTER
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รายงานสรุปจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
ภาคเรียนที� 3 ภาคเรียนที� 2 และภาคเรียน
ที� 1 ป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานประจําป� 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื�นที�อาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป�
การศึกษา 2564

ขอเผยแพร่ข้อมูลเพื� อประกอบการวางแผน
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ดังนี�

เผยแพร่ข้อมูล

อีเมล์กลางฝ�ายแผนงาน
ฝ�ายแผนงานได้เพิ�มช่องทางการติดต่อสื�อสาร
ผ่านอีเมล์กลาง คือ
E-MAIL : PLANTSU@TSU.AC.TH

ปฏิทินไตรมาส 4

 ชื�นชมหน่วยงาน
เพจ FACEBOOK ฝ�ายแผนงาน
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆของฝ�ายแผนงานผ่านทางเพจ FACKBOOK
: ฝ�ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เบอร์โทรศัพท์ภายในเพื� อติดต่อฝ�ายแผนงาน

94.91%คณะวิศวกรรมศาสตร์

95.66%คณะวิทยาศาสตร์

98.03%ฝ�ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

 กรกฎาคม 65 ชี�แจงงบประมาณ ป� 2566
ติดตามผลดําเนินงาน รอบ 9 เดือน

 สิงหาคม 65 โครงการทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� กิจกรรม :
การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป�ฝ�ายแผนงาน

 กันยายน 65 5 ส เพื�อพัฒนางาน



การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ป�งบประมาณ พ.ศ.2566
ตามที�หน่วยงานได้จัดส่งรายละเอียดคําของบประมาณรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ 2566 ไปแล้วนั�น ฝ�ายแผนงานจะได้
รวบรวม สังเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องตามลําดับต่อไป 
 ซึ�งเมื�อผ่านความเห็นชอบแล้วจะได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทําแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเสนออธิการบดีอนุมัติงวดเงินต่อไป

"หมุดหมายอธิการบดี "  และความคืบหน้าการจัดทําแผนกลยุทธ์  ม .
 

ตามที�อธิการบดีได้นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566-2570) เพื�อร่วมสร้าง
หมุดหมายใหม่ในการขับเคลื�อนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปสู่ "THE UNIVERSITY OF  GLOCALIZATION” ที�มีความโดดเด่น    
 ในด้านนวัตกรรมสังคม และเป�นมหาวิทยาลัยแถวหน้าในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยกําหนด
“หมุดหมาย” การบริหารเพื�อขับเคลื�อนและมุ่งสู่ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ ใน 6 หมุดหมาย หมุดหมายที� 1
จัดการศึกษาเพื�อพัฒนากําลังคนในการขับเคลื�อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมและการเป�น
ผู้ประกอบการ หมุดหมายที� 2 สร้างผลงานวิจัยเพื�อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที�ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื�นที�และการเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หมุดหมายที� 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื�อการ
พัฒนาเชิงพื�นที�และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน หมุดหมายที� 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม   
 หรือภูมิป�ญญาท้องถิ�นเพื�อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หมุดหมายที� 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับ
นานาชาติบนฐานท้องถิ�น (UNIVERSITY OF  GLOCALIZATION”) หมุดหมายที� 6 มีระบบบริหารจัดการที�เป�นเลิศ นําไปสู่การ
ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� ภายใต้กิจกรรม“มุ่งสู่ความสําเร็จใน 6 หมุดหมาย ด้วย OKRS" และกิจกรรม    
 “เสริมพลัง สานสัมพันธ์ ร่วมกําหนดทิศทาง” เมื�อวันที� 11-12 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อร่วมกันกําหนดทิศทาง    
 การพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจร่วมกัน การทบทวนและร่วมกัน “กําหนดจังหวะ” ในการดําเนินงาน โดยการสะท้อนภาพ
ของมหาวิทยาลัยในมุมมองต่างๆ และ”ต่อภาพหมุดหมาย”เพื�อไปสู่เป�าหมายที�กําหนดไว้ ในภาพรวม และเพื�อให้การจัดทํา (ร่าง)
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป� เป�นไปด้วยความเรียบร้อยและรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ มีความครบถ้วน    
 ได้มอบหมายรองอธิการบดีที�รับผิดชอบในแต่ละหมุดหมายให้ 1) พิจารณาข้อมูลตัวชี�วัดและกําหนดค่าเป�าหมาย 2) พิจารณาและ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมที�เกี�ยวข้องในแต่ละหมุดหมาย/กลยุทธ์ 3) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื�อให้แผน ฯ ดังกล่าว
มีความสมบูรณ์มากขึ�น

การบริหารอัตรากําลัง ป�งบประมาณ พ.ศ.2566
การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกรอบอัตรากําลังพนักงานพิเศษ
และกรอบอัตรากําลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย นั�น มหาวิทยาลัยโดยฝ�ายแผนงานได้จัดทําข้อมูลและนําเสนอคณะทํางานด้านการ
บริหารอัตรากําลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการแจ้งจํานวนกรอบอัตรากําลังให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบแล้ว   
 เมื�อวันที� 2 มิถุนายน 2565 เพื�อเตรียมการสําหรับการจ้างงานเรียบร้อย ดังนั�น ขอให้หน่วยงานที�ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา
กําลังพิจารณาบริหารจัดการตามความเหมาะสม โดยอาจจะไม่จําเป�นต้องจัดจ้างครบทุกอัตราที�ได้รับจัดสรรกรอบฯ จาก
มหาวิทยาลัย ทั�งนี�ให้พิจารณาจากความพร้อมด้านงบประมาณของหน่วยงานนั�นๆ เพื�อไม่ให้กระทบต่อการดําเนินการด้านอื�น
ของหน่วยงาน
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ป�ที� 10 ฉบับที� 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) HTTP://PLANNING.TSU.AC.TH
 PLANNING NEWSLETTER

2

 บอกข่าว เล่าเรื�อง

ภรณ์ สาว นก แบค หญิง เกตุ เกศ หนุ่ย เอี�ยง จุ้ยเม้ง



อบรมโปรแกรมบริหารงบประมาณ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

(งบดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ)
 

เมื�อวันที� 10 พฤษภาคม 2565 ฝ�ายแผนงานจัดอบรม
โปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2566 (งบดําเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ)
เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ WEBEX MEETING

รับมอบนโยบายและส่งมอบงาน
จากผู้บริหารคนเดิมให้แก่ผู้บริหารคนใหม่

 
เมื�อวันที� 18 พฤษภาคม 2565 ฝ�ายแผนงานรับมอบนโยบาย
และส่งมอบงานจากรองอธิการบดีฝ�ายวางแผน การคลังและ
กิจการสภามหาวิทยาลัยให้แก่รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝ�าย
แผนงาน อาคาร 50 ป�ฯ 
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 กิจกรรมฝ�ายแผนงาน

ประชุมหารือเพื�อวางแผนการทํางาน PLAN & QA ร่วมกัน

เมื�อวันที� 6 มิถุนายน 2565 รองอธิการบดีฝ�าย
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ�าย
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ�ายแผนงาน
และหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุม
หารือเพื�อวางแผนการทํางานร่วมกัน โดยมีการหารือ
ในรายละเอียดเนื�องานของทั�ง 2 หน่วยงาน รวมทั�ง
วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเชื�อมโยงกัน
เพื�อร่วมกันขับเคลื�อนผลักดันให้นโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป�าหมาย
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โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) 
: กิจกรรมเสริมพลัง สานสัมพันธ์ ร่วมกําหนดทิศทาง

เมื�อวันที� 11-12 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป�
(พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้กิจกรรม “เสริมพลัง สานสัมพันธ์ ร่วมกําหนดทิศทาง” ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อร่วมกันกําหนด
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจร่วมกัน และไปสู่เป�าหมายที�กําหนดไว้ใน 6 หมุดหมาย    
 ตามแนวทางการบริหารงานของอธิการบดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าฝ�าย/งาน ในการนี� อธิการบดี (รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) เป�นผู้นํากระบวนการ
ในการให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้สะท้อนภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของแต่ละคน (REFLECTION) หลังจากนั�น    
มีการแบ่งกลุ่มย่อย โดยมีรองอธิการบดีแต่ละท่านเป�นผู้นําในการทบทวนการทํางาน และร่วมกันกําหนดแผน
การดําเนินงานในหน้างาน รวมทั�งมีการนําเสนอโดยท่านรองแต่ละท่านและร่วมกัน “กําหนดจังหวะ” และการ
“ต่อภาพหมุดหมาย” ในภาพรวม และได้จัดให้มีกิจกรรม “UNIVERSITY WALK TOUR” ในช่วงเย็น     
 เพื�อสานสัมพันธ์ร่วมกันและให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักและชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานงบลงทุน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ�ายแผนงานลงพื�นที�ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานงบลงทุน เพื�อเตรียมความพร้อมในการชี�แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อรัฐสภา ตามรายละเอียด ดังนี� 

เมื�อวันที� 21 มิถุนายน 2565 ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานรายการปรับปรุงกลุ่มอาคาร
สถาบันทักษิณศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตําบลเกาะยอ อําเภอมือง จังหวัดสงขลา

เมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2565 ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของฝ�ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ณ ห้องประชุม 18209 อาคาร 50 ป�ฯ วิทยาเขตสงขลา
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Happy Body & Relax
เมื�อวันที� 14 มิถุนายน 2565 บุคลากรฝ�ายแผนงาน  
ร่วมกิจกรรม "ร่วมสร้างสรรค์ทุกพื�นที�ให้มีกิจกรรม"
ณ สนามฟุตบอล วิทยาเขตสงขลา

Happy Brain
ฝ�ายแผนงานสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ ซึ�งเน้นการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์เป�นหลัก



ที�ปรึกษา : รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
บรรณาธิการ : หัวหน้าฝ�ายแผนงาน

กองบรรณาธิการ : กรรณิการ์  เกศสระ
**ขอบคุณข้อมูลจากฝ�ายแผนงาน**

ฝ�ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ห้อง 18206 อาคาร 50 ป�ฯ วิทยาเขตสงขลา
โทร 7800–7807,7810 โทรสาร 0 7432 6265

 ความสูงของเก้าอี� ต้องเท่ากับช่วงยาวของขาท่อนล่าง (น่อง) ตั�งแต่ข้อพับหลังหัวเข่าลงไป
ถึงเท้า เพื�อจะได้วางเท้าราบพื�นพอดี
รูปร่างของเบาะนั�งต้องไม่บุ๋มเป�นแอ่ง เพราะจะทําให้กระดูกเชิงกราน (ซึ�งเป�นฐานของกระดูก
สันหลังทั�งหมด) บิดงอ
เบาะไม่ควรอยู่ลึกเกินไป และพนักพิงไม่ควรอยู่ไกลเกินไป เพราะหากพิงไม่ถึงและต้องเอนตัว
ไปด้านหลัง จะทําให้หลังงอ
ควรมีพนักพิง เพื�อช่วยดันหลังให้อยู่ในท่าตรงตามธรรมชาติ
ที�เท้าแขนอยู่ในระดับที�งอข้อศอกแล้ววางแขนได้พอดีเพราะนอกจากใช้พักแขนและข้อศอกแล้ว
ยังใช้สําหรับดันเพื�อยืดตัวให้ตรงขึ�นได้

1.

2.

3.

4.
5.

เมื�อมีอายุมากขึ�นทุกคนอาจเป�นโรคกระดูกเสื�อมได้ตามธรรมชาติ
แต่สําหรับผู้ที�ต้องนั�งเก้าอี�หลังโต๊ะทํางานหรือต้องนั�งเก้าอี�หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ตลอดทั�งวัน โรคนี�อาจมาเยือนได้เร็วกว่าบุคคลอื�น
ซึ�งวิธีการป�องกันหรือชะลอภาวะกระดูกเสื�อมแบบง่ายๆนั�น ทําได้
โดยการเลือกที�นั�งให้เหมาะสม 5 วิธี ดังนี�
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อยากรูต้้องอ่าน
"5 วิธีเลือกที�นั�งต้านกระดูกเสื�อม"

ตอน.. .

FACEBOOK LINE

ขอบคุณข้อมูลจาก HTTPS://WWW.LIB.RU.AC.TH/MISCELL2/?P=1287



Olivia thompson

   จดหมายข่าว ฝ�ายแผนงาน   
           ป�ที�  10 ฉบับที�  4       
 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 






















