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HAPPY NEW YEAR 2023HAPPY NEW YEAR 2023

จุลสารโดยจุลสารโดยจุลสารโดย
ที�ปรึกษาที�ปรึกษาที�ปรึกษา                  : ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ: ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ: ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ
                                                   (ผู้รักษาการแทน(ผู้รักษาการแทน(ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)
                                             : ผศ.ดร.นพมาศ ป�กเข็ม: ผศ.ดร.นพมาศ ป�กเข็ม: ผศ.ดร.นพมาศ ป�กเข็ม
                                                   (ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)(ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)(ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)
บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ      : นางสาวป�� นป�นัทธ์ ดํานุ้ย: นางสาวป�� นป�นัทธ์ ดํานุ้ย: นางสาวป�� นป�นัทธ์ ดํานุ้ย
                                                   (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา)(ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา)(ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา)
กองบรรณาธิการ : นางสาวภริตา ข้ามเขตกองบรรณาธิการ : นางสาวภริตา ข้ามเขตกองบรรณาธิการ : นางสาวภริตา ข้ามเขต
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เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 
ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา จดัประชุมชี�แจงการลง
นามคํารบัรองการปฏิบติังาน ระดับสว่นงานอื�นและ
หน่วยงานบรหิาร ประจาํป�การศึกษา 2565 เพื�อรว่ม
พจิารณา โดยมผีูบ้รหิารระดับมหาวทิยาลัยที�กํากับสว่น
งานอื�นและหน่วยงานบรหิาร ผูบ้รหิารสว่นงาน/หน่วย
งาน และผูเ้กี�ยวขอ้งเขา้รว่มประชุม จาํนวน 43 คน

เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2565 เวลา 7.45-8.30 น.
หวัหน้าฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา พรอ้มด้วย
บุคลากรเขา้รว่มพธิ ีถวายพระพรชยัมงคล สมเด็จ
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ�าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัราชธดิา ณ อาคาร
ทักษิณาคาร มหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพทัลงุ

เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น.
ผูช้ว่ยอธกิารบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ และ
หวัหน้าฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา เขา้รว่มกิจกรรม
Tea Talk วทิยาเขตพทัลงุ โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์
เป�นเจา้ภาพ

เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม65 เวลา 11.00-12.00 น. 
รองอธกิารบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพการ
ศึกษา ประชุมรว่มกับรองอธกิารบดีฝ�ายกิจการนิสติและ
พนัธกิจสมัพนัธ ์พรอ้มด้วยหวัหน้าฝ�ายบรหิารกลางและ
ทรพัยากรบุคคล และบุคลากรทั�ง 3 หน่วยงาน เพื�อรว่ม
หารอืแนวทางการดําเนินการกระบวนการจดัการขอ้
รอ้งเรยีนของมหาวทิยาลัย และตัวชี�วดัเพื�อลงนามป�
การศึกษา 2565
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ภาคเชา้ พธิเีจรญิพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงค์
ภาคบา่ย กีฬาสานสมัพนัธ์
ภาพคํ�า งานเลี�ยงสงัสรรค์

เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2565 ผูบ้รหิารและบุคลากร ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา รว่มงานสง่ท้ายป�เก่า
ต้อนรบัป�ใหม ่2566 จดัโดยสโมสรมหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพทัลงุ

เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2566 ผูบ้รหิารพรอ้มด้วยบุคลากร
ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา เขา้รว่มพธิรีบัสนอง
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแต่งตั�ง
อธกิารบดีมหาวทิยาลัยทักษิณ

เมื�อวนัที� 5-6 มกราคม 2566 ผูร้กัษาการแทนหวัหน้า
ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา (น.ส.ป�� นป�นัทธ ์ดํานุ้ย)
พรอ้มด้วย น.ส.เฌอสริ ิเดชสม เขา้รว่ม ประชุมสมัมนา
เรื�อง การพฒันาสมรรถนะเลขานุการการตรวจ
ประเมนิ ณ โรงแรมเซนจูรี� พารค์ กรุงเทพฯ

ตอบรบัเข้ารว่มที� : https://forms.gle/qCehM8SB87igSKxx9 ตอบรบัเข้ารว่มที� : https://forms.gle/ozKzuHbku5WJqQTv8

https://forms.gle/qCehM8SB87igSKxx9
https://forms.gle/qCehM8SB87igSKxx9
https://forms.gle/ozKzuHbku5WJqQTv8
https://forms.gle/ozKzuHbku5WJqQTv8
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ความสาํคัญของจดัทําขอ้มูลและสารสนเทศภาวะการมงีานทําของบณัฑิต

คลิก

ณ วันพฤหัสบดี ที� 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
มีการตอบกลับ จํานวน 964 คน คิดเป�นร้อยละ 28.55

ผู้มีงานทําแล้ว จํานวน 529 คน 
คิดเป�นร้อยละ 54.88
ผู้ยังไม่มีงานทํา จํานวน 435 คน 
คิดเป�นร้อยละ 45.12

หมายเหต ุ: คํานวณจากจํานวนบัณฑิตที�ตอบแบบสํารวจ

ขอความอนุเคราะห์บณัฑิต ม.ทักษิณ ที�สาํเรจ็การศึกษาในป� 2564ขอความอนุเคราะห์บณัฑิต ม.ทักษิณ ที�สาํเรจ็การศึกษาในป� 2564
ตอบแบบสาํรวจภาวะการมงีานทําและตอบแบบสาํรวจภาวะการมงีานทําและ
แบบประเมนิคณุภาพบณัฑิตแบบประเมนิคณุภาพบณัฑิต  
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การสํารวจภาวะการมีงานทําและแบบประเ มินคุณภาพบัณฑิต
สําหรับบัณฑิตที� สํา เ ร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2564
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เป�นขอ้มูลและสารสนเทศ เพื�อประกอบการวางแผนการพฒันามหาวทิยาลัย
ในด้านการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละหลักสตูร/สาขาวชิา

เป�นขอ้มูลและสารสนเทศเพื�อประกอบการชี�แจงงบประมาณรายจา่ยประจาํ
ป�งบประมาณ 2567 ต่อคณะกรรมมาธกิารของรฐัสภา และการรายงาน
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใชง้บประมาณของมหาวทิยาลัยทักษิณใน
การผลิตบณัฑิต
เพื�อจดัทํารายงานการประกันคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจดัทํารายงาน
และประมวลผลขอ้มูลดังกล่าวต่อหนว่ยงานภายนอก อาทิ สาํนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) สาํนักงบ
ประมาณ เป�นต้น

ภายใน วนัที� 31 มกราคม 2566

ฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ      www.qa.tsu.ac.th       (61) 7210-3        qatsu@tsu.ac.th

ผู้สาํเรจ็การศึกษา ประจาํป� 2564ผู้สาํเรจ็การศึกษา ประจาํป� 2564  

จาํนวน 3,377 คนจาํนวน 3,377 คน

https://qa.tsu.ac.th/detail.php?id_list=733&aNum=20221122015033
https://qa.tsu.ac.th/detail.php?id_list=733&aNum=20221122015033

