
          ผังยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
 

ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
 

เป็นหน่วยงานที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมาตรฐานสากลด้านบัณฑิตศกึษา ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 
 

๑. ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล ๓. เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากร
บัณฑิตศึกษา ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ๕. แสวงหาแห่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑติศึกษา สร้างองค์ความรู ้เสรมิศักยภาพการวิจัย และสานประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

GS – TSU > G = Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล / S =  Standard มุ่งมั่นมาตรฐาน / T = Teamwork ท างานเป็นทีม / S = Service mind/Smile ยิ้มและมีจิตบริการ / U = Ultimate Goal ฝันให้ไกลไปให้ถึง 
 

รัก ร่วม เรียนรู้ > รัก = รู้รักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดยีว / ร่วม = ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปญัหา ร่วมพัฒนา ร่วมรบัรับผิดชอบ / เรียนรู้ = เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
 

๑ . ก า กั บ ดู แ ล คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึ กษาให้ สอดคล้ องตาม เกณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

๒ . ส่ ง เส ริม แ ละส นับ ส นุนก าร
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา     
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ชาติและมาตรฐานสากล 

๓. เสริมสร้างและสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะ
สากลของอาจารย์และบุคลากร
บัณฑิตศึกษา 

๔. ส่ ง เสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๕ . แ สวงห าแห ล่ งทุ นพั ฒ น า
บัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วม
พัฒนา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย เพื่ อ ก า ร
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 
๑.๑ ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และรองรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน 
๒.๒ มีหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา      
ท่ีเป็นนานาชาติเพิ่ม ข้ึนเพื่อรองรับกลุ่ม 
เป้าหมายใหม่ 
๒.๓ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผน
ท้ั งห ลั กสู ต รภาษ าไทยและหลั กสู ต ร
นานาชาติมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

๓.๑ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษาของชาติ 
๓.๒ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถสูง
ในเชิงวิชาการและมีทักษะสากล รวมท้ังมี
จริยธรรมด้านการสอน การวิจัย และการ
เป็นที่ปรึกษา 
๓.๓ บุคลากรบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะ
เพียงพอในด้านการปฏิบัติงานและการ
บริการ รวมท้ังทักษะสากล 

๔.๑ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ
น า เสนอต่ อ ท่ี ป ระชุม วิช าการ ท้ั งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔ .๒  มี ฐาน ข้อมู ลผลงาน วิ จัยระดั บ
บัณฑิตศึกษา 

๕.๑ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
๕.๒ มีเครือข่ายร่วมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ท้ังในและต่างประเทศ 

๖.๑ มีการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมี
ส่วนร่วม 
๖.๒ มีการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖.๓ มีสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี และ
พื้นท่ีใช้สอยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
๖ .๔  มี วัฒ นธรรมองค์ กร ท่ี เข้ม แ ข็ ง 
รวมท้ังเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๖ .๕  มี การน าระบบ เทคโน โลยี ส าร 
สนเทศท่ี ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ปณิธาน
วิสัยทัศน์ 

ค่านิยมร่วม 

วัฒนธรรม 
องค์กร 

ยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค ์
 



 
 



๒ 
 

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษณิ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  

 
 
ปรัชญา 

ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
 

วิสัยทัศน ์
 เป็นหน่วยงานที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมาตรฐานสากลด้านบัณฑิตศึกษา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

 

พันธกิจ 
๑. ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
๓. เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากร

บัณฑิตศึกษา  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
๕. แสวงหาแห่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 

ปณิธาน 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  สร้างองค์ความรู้  เสริมศักยภาพการวิจัย  สานประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคม 
 

ค่านิยมร่วม 
GS – TSU 
G       
S       
T       
S       
U       

Good Governance        
Standard                          
Teamwork                   
Service mind/Smile      
Ultimate Goal             

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งม่ันมาตรฐาน 
ท างานเป็นทีม                     
ยิ้มและมีจิตบริการ 
ฝันให้ไกลไปให้ถึง 

 



๓ 

วัฒนธรรมองค์กร 
รัก – ร่วม – เรียนรู้ 
รัก       รูร้ักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว 
ร่วม     รว่มคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ 

เรียนรู ้ เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ สื่อสาร วิจารณ์ 
และมีทักษะสากล 

 

โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

                                                
 
 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ า 

บัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
บริหารงานวิชาการ 

อธิการบดี 

๑. ภารกิจสารบรรณและการประชุม 
๒. ภารกจิการเงิน งบประมาณ และพัสดุ 
๓. ภารกจิบุคคล 
๔. ภารกิจนโยบายและแผน 
๕. ภารกิจการประชาสมัพันธ์ วิเทศสัมพันธ ์และสารสนเทศ 
๖. ภารกิจการประสานงานจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
๗. ภารกจิเลขานุการคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
๘. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจบรหิารงานท่ัวไป  
 
 

๑. ภารกิจการเรียนการสอนและการสอบภาษา 
๒. ภารกิจการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบตั ิ
๓. ภารกิจการท าและสอบวิทยานพินธ/์การค้นคว้าอิสระ 
๔. ภารกิจการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสตูร และการ 
    พัฒนาวิชาการ 
๕. ภารกิจการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๖. ภารกิจทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ 
    การตีพิมพ์เผยแพร ่
๗. ภารกจิการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า 
    อิสระ 
๘. ภารกจิการประสานงานและการจัดท าวารสารทางวิชาการ 
    ระดับบัณฑติศึกษา 
๙. หน่วยวิจัยสถาบันบณัฑิตวิทยาลัย 
๑๐. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจบริหารงานวิชาการ 

 



๔ 

ยุทธศาสตร์ 
๑. ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
๓. เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์ 

๑) ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

 
จุดแข็ง 

๑) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 

๒) มีบัณฑิตวิทยาลัยที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรงท าให้สามารถแก้ปัญหาและท างานในเชิงรุกได้มากขึ้น 

๓) มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับฯ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีความ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติ โดยมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดอ่อน 

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้งส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและยัง
ไม่ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น 

๓) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
รวมทั้งยังขาดความรับผิดชอบต่อตนเองส่งผลต่อการศึกษาให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 



๕ 
โอกาส 

๑) มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบตามขอบข่าย
ใน ๓ สาขาวิชาหลัก ซึ่งครอบคลุมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

๒) การเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓) มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ 
๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแนว

ปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา  
 

ปัจจัยคุกคาม 
๑) การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นการเปิดเสรีให้มีการแข่งขันทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสและ

ทางเลือกในการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
๑) ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

ชาติและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในการท างานเชิงรุกให้สามารถก ากับดูแลการจัดการ 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๓) สร้างความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ และหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔) ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร

และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
๖) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา บริหารจัดการ การ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
๗) ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยให้นิสิตจัดท าตามคู่มือและรูปแบบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๘) จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งให้บริการในด้าน

อ่ืน ๆ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม 
๑) โครงการพัฒนาโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TSU – iThesis)  
๒) โครงการปรับปรุงคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และ Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์  
๓) โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 



๖ 
๔) โครงการอบรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามคู่มือและ

รูปแบบของมหาวิทยาลัย 
๕) โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ) 
๖) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
๗) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
๘) โครงการจัดท าเอกสารแนะน าเฉพาะเรื่อง (How to) 
๙) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหรือ

ต่างประเทศ 
๑๐) โครงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา บริหารจัดการ การ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
๑๑) โครงการคลินิกให้ค าปรึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ตัวบ่งช้ีหลัก 

GS๑ : การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

C.๑๒ : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน (บริบทบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์          
๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒) มีหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  
๓) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
จุดแข็ง          

๑) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุม ๓ สาขาวิชาหลักของ
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ จึงมีศักยภาพและความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 



๗ 
จุดอ่อน         

๑) กระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิต
คุณภาพยังไม่มีจุดเด่น ยังไม่ทันสมัยก้าวน าการเปลี่ยนแปลงในยุคการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ และหลักสูตรยังไม่สามารถดึงดูดผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มผู้เรียนลดลง 

 
โอกาส  

๑) หลักสูตรสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ใน ๓ สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเข้าด้วยกัน
ยังมีน้อยในสถาบันอุดมศึกษาบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒) มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนการบริหารแบบกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster) 
๓) มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจึงเป็นโอกาสในการผลักดันการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 

และสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศได้มากขึ้น 

 
ปัจจัยคุกคาม 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันมีการเปิดสอนหลักสูตรเดียวกันหรือหลักสูตรใกล้เคียงกัน 
และมีสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศมาเปิดสอน ท าให้เกิดการแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ งในและ
ต่างประเทศมากข้ึน 

 

กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน ๓ สาขาวิชาหลักของ

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติ 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ

หน่วยงานในหรือต่างประเทศ          
๔) สร้างความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน ๓ สาขาวิชาหลัก

ของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์ 
  ๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติ 

๓) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติกับสถาบัน 
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือต่างประเทศ          

๔) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 



๘ 
ตัวบ่งช้ีหลัก 

GS๑ : การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของ
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
 
เป้าประสงค์          

๑) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติ 

๒) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะสูงในเชิงวิชาการและมีทักษะสากล รวมทั้งมีจริยธรรมด้านการ
สอน การวิจัย และการเป็นที่ปรึกษา 

๓) บุคลากรบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะเพียงพอในด้านการปฏิบัติงาน และการบริการ รวมทั้งทักษะสากล 
 

จุดแข็ง          
๑) มีกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๒) มีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่พัฒนาสมรรถนะการสอนและการเป็นที่ปรึกษา มีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็น

หน่วยประสานงานการพัฒนาการวิจัย  
๓) มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงประจ าคลินิกวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกวิจัยคณะ หลักสูตร และ

สาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการสอนและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สามารถส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

๔) มีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  

๕) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถเรียนรู้งานและท างานแทนกันได้ทุกคน  
๖) มีหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยรองรับและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการท า

ผลงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งมีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            
 
จุดอ่อน         

๑) ภาระงานสอนของอาจารย์ในบางสาขาวิชามีค่อนข้างสูง ท าให้เป็นอุปสรรคในการท าวิจัย และไม่
สามารถพัฒนาไปสู่การท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้งส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓) งานบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มการขยายงานและภาระงานที่เพ่ิมขึ้น แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการจัดสรร
อัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งเรื่องอาคารสถานที่ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๙ 
โอกาส  

๑) มีบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่พร้อมจะท า
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๒) มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓) มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ปัจจัยคุกคาม 

๑) สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
กลยุทธ์ 

๑) ร่วมกับคณะ หลักสูตร/สาขาวิชา และหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา
เพ่ือรองรับการขยายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต 

๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

๓) พัฒนาระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแก่อาจารย์ระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ได้จริง 

๔) สนับสนุนและพัฒนาหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม  
๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
๒) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศใน

การพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
๓) โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแก่อาจารย์ระดับ

บัณฑิตศึกษา      
๔) โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
๕) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
๖) โครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 
ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.๑๐ : บุคลากรได้รับการพัฒนา (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่  ๑ 
องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  

C.๑๒ : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน (บริบทบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  
 



๑๐ 
๑.๖.๓ : บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาความก้าวหน้าและสมรรถนะสากล (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ

ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาระดับนานาชาติ) 

GS๓ : การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เป้าประสงค์          

๑) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการและน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๒) มีฐานข้อมูลผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จุดแข็ง          
๑) มีระบบและกลไกการก ากับดูแลคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๒) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมาก 
๓) มหาวิทยาลัยมีวารสารทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นช่องทางให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
๔) มีเครือข่ายความร่วมมือบัณฑิตศึกษาระดับชาติ อาทิ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของ

รัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) และสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 
รวมทั้งมีเครือข่ายบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ อาทิ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 

๕) มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี โดยพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพเป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติ จึงเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

๖) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
จุดอ่อน         

๑) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมี
สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลงานของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะการค้นคว้าอิสระ 

๒) มีแหล่งในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก แต่ยังใช้
แหล่งดังกล่าวในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 
 



๑๑ 
โอกาส  

๑) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติก าหนดเงื่อนไขเรื่องคุณภาพวิทยานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงเป็นโอกาสที่จะก ากับและควบคุมให้มีการท าวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น  

๒) มีการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติที่สามารถจะก ากับและ
ควบคุมคุณภาพงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติได้ 

๓) มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจึงเป็นโอกาสในการผลักดันการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศได้มากข้ึน 

 
ปัจจัยคุกคาม 

๑) วารสารวิชาการแต่ละแหล่งมีคุณภาพ มาตรฐาน เงื่อนไข ข้อก าหนด และการยอมรับที่แตกต่างกัน นิสิต
บางส่วนไปตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับโดยไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนจึงส่งผลกระทบต่อการตีพิมพ์
เผยแพร่เพื่อการส าเร็จการศึกษา 

๒) มีนิสิตบางส่วนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารภายในมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งเป็น    
ที่ยอมรับ 

๓) มีผลงานวิจัยของนิสิตบางส่วนที่ได้รับการปฏิเสธไม่ให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 

 
กลยุทธ์ 

๑) พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการในการก ากับควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๒) พัฒนาระบบส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
๓) จัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ 
๔) สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือต่างประเทศเพ่ือเป็นแหล่งให้นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
๕) จัดท าฐานข้อมูลแหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) โครงการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการในการก ากับควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๒) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
๓) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง

การเผยแพร่ 
๔) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือต่างประเทศเพ่ือเป็นแหล่ง

ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 



๑๒ 
๕) โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
๖) โครงการเผยแพร่หัวข้อ/บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๗) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและแหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีหลัก 

GS๒ : การพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน     
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

เป้าประสงค์          
๑) มีแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาอย่างเพียงพอ 
๒) มีเครือข่ายร่วมพัฒนาบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 

จุดแข็ง          
๑) มีทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
๒) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทั้งมี          

การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
๓) มีกองทุนของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
จุดอ่อน        

๑) งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาบางส่วนยังต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมากข้ึน 

๒) บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังต้องมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการสร้างความร่วมมือ   
กับต่างประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
 

โอกาส  
๑) มีกองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
๒) มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกเป็นจ านวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุนโครงการวิจัย

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้    
๓) มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     

ที่ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์รวมทั้งโครงการอื่น ๆ 
 

ปัจจัยคุกคาม 
๑) มีการแข่งขันในเชิงคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 



๑๓ 
กลยุทธ์ 

๑) จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งระบบ 
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับแหล่งทุน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓) จัดท าฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งประสานงานเพ่ือให้อาจารย์และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดต่อเพ่ือขอสนับสนุนทุนการท าวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือ

ต่างประเทศ  
 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
การเผยแพร่ 

๒) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและแหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
๔) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือ

ต่างประเทศ  
        
ตัวบ่งช้ีหลัก 

GS๑ : การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

GS๒ : การพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน     
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
 
เป้าประสงค์          

๑) มีการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม 
๒) มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) มีสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
๔) มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๕) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ 

 
 
 



๑๔ 
จุดแข็ง          

๑) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมกับคณะ/หน่วยงาน
ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ  

๒) การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการ
ประสานงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๓) บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดเล็ก กะทัดรัด และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
บุคลากรมีความรักผูกพันกันดี 

๔) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 
จุดอ่อน         

๑) มีงบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่
เกิดข้ึนจริง 

๒) ยังไม่มีที่ท าการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นการถาวรและเหมาะสม  รวมทั้งยังไม่มีหน่วยบริการของ      
บัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตพัทลุง 

๓) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
เท่าท่ีควร 
 
โอกาส  

๑) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
๒) มหาวิทยาลัยมีนโยบายน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ

อย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็น e – university 
 

ปัจจัยคุกคาม 
- 
 

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ภายใต้กรอบ

และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๓) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งแผนอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและพ้ืนที่ใช้สอยที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมต่อการด าเนินงาน

และการให้บริการ รวมทั้งวางแผนการเคลื่อนย้ายไปสถานที่ใหม่เม่ือด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 



๑๕ 
๕) พัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีช่องทางที่หลากหลายมาก

ขึ้น เช่น รายงานประจ าปี ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และ Facebook เป็นต้น 
๖) ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๗) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนงานอ่ืน ๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งมีการทบทวนแผนฯ 

๒) โครงการประชุมสามัญและวิสามัญของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
๓) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
๔) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหรือ

ต่างประเทศ 
๕) โครงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานและการให้บริการ  

รวมทั้งวางแผนการเคลื่อนย้ายไปสถานที่ใหม่เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
๖) โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
๗) โครงการจัดการความรู้ 
๘) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEX  
๙) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๐) โครงการจัดท ารายงานประจ าปีและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๑) โครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม ๕ส 
๑๒) โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.๘ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน     
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  

C.๘.๑ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  

C.๘.๒ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  

C.๙ : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน  (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน          
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA)  

TSU ๑๖ : การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)/ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้)  



๑๖ 
TSU ๑๗ : การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข มีวัฒธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ีงพาตนเองได้)  

๖.๒.๒ : การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้)  

GS๔ : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียต่อบัณฑิตวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

ตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.๑) ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

GS๑ : ระบบและกลไกการก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลยั ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๕ ข้อ - - - สูงสุด ๕ ข้อ 

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (บริบทบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม)  

๕ ข้อ - - - สูงสุด ๖ ข้อ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์     
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

GS๑ : การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ตัวบ่งช้ีตาม     
ค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

C.๑๒ : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน (บริบทบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ี
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

หมายเหตุ ตวับ่งช้ีหลักและเกณฑก์ารประเมินอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๒.๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒.๒) มีหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ เป็นนานาชาติ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  
๒.๓) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนทั้ งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

GS๑ : ระบบและกลไกการก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลยั ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔ ข้อ - - -  สูงสุด ๕ ข้อ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์     
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

GS๑ : การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ีตาม     
ค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีหลักและเกณฑก์ารประเมินอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๓.๑) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของชาติ 
๓.๒) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะสูงในเชิงวิชาการ
และมีทักษะสากล รวมทั้งมีจริยธรรมด้านการสอน การวิจัย 
และการเป็นท่ีปรึกษา 
๓.๓) บุคลากรบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะเพียงพอในด้านการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ รวมทั้งทักษะสากล 

๑.๖.๓ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิต
บัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ)   

๕ ข้อ - - -  สูงสุด ๕ ข้อ 

GS๔ : ระบบและกลไกการเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และ
บุคลากรบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การ
พัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔ ข้อ - - -  สูงสุด ๕ ข้อ 

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (บริบทบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม)  

๕ ข้อ - - -  สูงสุด ๖ ข้อ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์     
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

C.๑๐ : บุคลากรได้รับการพัฒนา (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย     
ส่วนท่ี ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA) 

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

C.๑๒ : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน (บริบทบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ีตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA)  

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

๑.๖.๓ : บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาความก้าวหน้าและสมรรถนะสากล (ตัวบ่งช้ีตาม       
ค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิต
บัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ) 

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

 
 
 



 

 
๒๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

 GS๓ : การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่  ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของ      
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีหลักและเกณฑก์ารประเมินอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๔.๑) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๒) มีฐานข้อมลูผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา 

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งช้ีตามค า
รับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบคุณภาพตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย) 

๕ ข้อ - - -  สูงสุด ๖ ข้อ 

GS๒ : ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ตัวบ่งช้ีตามค า
รับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/
หน้าท่ี/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔ ข้อ - - -  สูงสุด ๖ ข้อ 

GS๓ : ระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 
ศึกษา (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๓ 
การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔ ข้อ - - -  สูงสุด ๕ ข้อ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์     
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

GS๒ : การพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์แลการค้นคว้าอิสระ  (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรอง         
การปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่  ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของ       
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีหลักและเกณฑก์ารประเมินอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๕.๑) มีแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
๕.๒) มี เครือข่ายร่วมพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่าง 
ประเทศ 

GS๕ : ระบบและกลไกการให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ        
(ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔ ข้อ - - -  สูงสุด ๕ ข้อ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์     
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

GS๑ : การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ตัวบ่งช้ีตาม     
ค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/พันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

GS๒ : การพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์แลการค้นคว้าอิสระ  (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรอง         
การปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่  ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของ       
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีหลักและเกณฑก์ารประเมินอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๖.๑) มีการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม 
๖.๒) มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๓) มีสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพื้นที่ใช้สอยอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 
๖.๔) มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 
๖.๕) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี ๔ การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

๕ ข้อ - - -  สูงสุด ๗ ข้อ 

๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่  ๑ 
องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ) 

๗ ข้อ - - -  สูงสุด ๗ ข้อ 

TSU๑๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีตาม       
ค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖) 

๔ ข้อ - - -  สูงสุด ๘ ข้อ 

๖.๒๒ ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้าง
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ 
๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖) 

๓ ข้อ - - -  สูงสุด ๗ ข้อ 

GS๖ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย        
(ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลยั ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าท่ี/
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔.๐๐ - - -  คะแนนเตม็ 
๕ 

 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์     
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

C.๘ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 
QA)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

C.๘.๑ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ (ตัวบ่งช้ี
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

C.๘.๒ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ (ตัวบ่งช้ีตามค า
รับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่  ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

C.๙ : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน  (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๑ องค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 
QA)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

TSU ๑๖ : การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)/ เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พี่งพาตนเองได้)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

TSU ๑๗ : การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) (ตัวบ่งช้ีตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 
พึ่งพาตนเองได้)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 



 
 

๒๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมายตามตัวบ่งชี้หลัก หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

 ๖.๒.๒ : การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพ่ือหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม (ตัวบ่งช้ีตามค า
รับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนท่ี ๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้)  

- ระดับ ๓ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

GS๔ : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียต่อบัณฑิตวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีตามค า
รับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ระดับ ๔ - - สูงสุด  
๗ ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ต้องการส าหรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษณิ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  

(โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจ าปีอาจปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ได้ตามความเหมาะสม) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปีการศึกษา (บาท) หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.๑) ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

๑) โครงการพัฒนาโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TSU           
E – thesis) 

- ๒,๓๗๒,๒๐๐ ๑๐๙,๑๔๐ ๑๐๙,๑๔๐ ปีแรกค่าพัฒนา
ระบบและปีต่อ ๆ 
มาค่าดูแลระบบ 

๒) โครงการปรับปรุงคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และ Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์  ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ ร่วมกับฝ่าย
วิชาการฯ 

๓) โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- - - ๒๐,๐๐๐  

๔) โครงการอบรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระตามคู่มือและรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๕) โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณ) 

ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  

๖) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๗) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๘) โครงการจัดท าเอกสารแนะน าเฉพาะเรื่อง (How to) ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ -  

๙) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหรือต่างประเทศ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐  

๑๐) โครงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา 
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

- ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๑๑) โครงการคลินิกให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - - - - งบปกติ 

 



 
 

๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี (บาท) หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๒.๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒.๒) มีหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ เป็นนานาชาติ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  
๒.๓) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนทั้ งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ใน ๓ สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์ 

- - - - ร่วมกับฝ่าย
วิชาการฯ / คณะ 

/ วิทยาลัย 

๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็น
นานาชาติ 

- - - - ร่วมกับฝ่าย
วิชาการฯ / คณะ 

/ วิทยาลัย 

๓) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็น
นานาชาติกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือต่างประเทศ          

- - - - ร่วมกับฝ่าย
วิชาการฯ / ฝ่าย
วิเทศฯ / คณะ / 

วิทยาลัย 
๔) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา  

ย.๑ ค.๗ โครงการ
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี (บาท) หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๓.๑) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของชาติ 
๓.๒) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะสูงในเชิงวิชาการ
และมีทักษะสากล รวมทั้งมีจริยธรรมด้านการสอน การวิจัย 
และการเป็นท่ีปรึกษา 
๓.๓) บุคลากรบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะเพียงพอในด้านการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ รวมทั้งทักษะสากล 

๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากร
บัณฑิตศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

๒) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบันอุดมศึกษาใน
หรือต่างประเทศในการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และ
บุคลากรบัณฑิตศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

๓) โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระแก่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา      

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔) โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๒ ปี ทบทวน 

๕) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา  

ย.๑ ค.๗ โครงการ
เดียวกัน 

๖) โครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย  รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี (บาท) หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๔.๑) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๒) มีฐานข้อมลูผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา 

๑) โครงการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการในการก ากับควบคุม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

- - - - งบปกติ 

๒) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา - - - - งบปกติ 
๓) โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต  
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  

๔) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในหรือ
ต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๕) โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  
๖) โครงการเผยแพร่หั วข้อ/บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - - - งบปกติ 

๗) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและแหล่งตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

- - - - งบปกติ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี (บาท) หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๕.๑) มีแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
๕.๒) มี เครือข่ายร่วมพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่าง 
ประเทศ 

๑) โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต  
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ 

ย.๔ ค.๓ โครงการ
เดียวกัน 

๒) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและแหล่งตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ย.๔ ค.๗ โครงการ
เดียวกัน 

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๔) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในหรือต่างประเทศ  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 
เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี (บาท) หมายเหตุ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๖.๑) มีการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม 
๖.๒) มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๓) มีสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพื้นที่ใช้สอยอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 
๖.๔) มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 
๖.๕) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

๑) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนงานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งมกีารทบทวนแผนฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๒) โครงการประชุมสามัญและวิสามัญของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๓) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา  

ย.๑ ค. ๗ โครงการ
เดียวกัน 

๔) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหรือต่างประเทศ 

ย.๑ ค.๑๐ โครงการ
เดียวกัน 

๕) โครงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
และการให้บริการ รวมทั้งวางแผนการเคลื่อนย้ายไปสถานที่ใหม่เมื่อด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- - - - งบประมาณ
ก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัย 

๖) โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  - - - - งบปกติ 
๗) โครงการจัดการความรู้ - - - - งบปกติ 
๘) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 
EdPEX  

- - - - งบปกติ 

๙) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ -  
๑๐) โครงการจัดท ารายงานประจ าปแีละการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
๑๑) โครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม ๕ส ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  

๑๒) โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็น
องค์กรแห่งความสุข 

- - - - งบปกติ 

 
 



 
 

๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๓ 

จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับบริบทบัณฑิตศึกษา 
 

จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบทบัณฑิตศึกษา สรุปดังนี้ 
๑) การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีขอบข่ายสาขาวิชาที่ครอบคลุม ๓ สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทั้ง ๓ สาขาวิชา ต้องเน้นการจัดการศึกษาทั้งการสอนและวิจัยอย่างสมดุล พร้อมมีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณบัณฑิตคุณภาพในกลุ่มสาขาวิชาหลักให้มากขึ้นทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (เป้าหมายสัดส่วนบัณฑิตระดับปริญญาตรีกับบัณฑิตศึกษา = ๑ : ๖?) รวมทั้งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนในรูปแบบนานาชาติ (อธิการบดีให้ข้อมูลว่าสัดส่วนนิสิตทั้งสอง
ระดับต้องไม่แตกต่างกันมากนัก) (การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันครอบคลุมทั้ง ๓ สาขาวิชาอยู่แล้ว ทั้งที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ โดยมีทั้ง
หลักสูตรปริญญาโท-เอกต่อยอดจากระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาเอกต่อยอดจากปริญญาโท ฯลฯ ซึ่งการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นก็มีการพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชาหลัก ๓ กลุ่มนี้
อยู่แล้วด้วยเช่นกัน)  
๒) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้น าการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต (การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยจะต้องมีการวิจัย
ในทุกมิติ รวมทั้งการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะสนับสนุนและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย) 
๓) คุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานระดับสากล (การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล) 
๔) มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในระดับสากลที่ร่วมผลิต พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (มีเครือข่าย ทคบร. / สคบท. / เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ประเทศมาเลเซีย ในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา) 
๕) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหาร และการบริการ (การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงาน และการบริการด้านบัณฑิตศึกษา) 
๖) เป้าหมายเชิงเวลาก าหนดไว้ ๓ ระยะเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะที่ ๑ ช่วงแรก (๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ หน่วยงานเดิม มีการผลักดันให้ทุก
หน่วยงานปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นจุดแข็งเดิมในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน (บัณฑิตศึกษา) การผลิตครู
ทางวิทยาศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา) การผลักดันและสนับสนุนสถาบันทักษิณคดีศึกษาให้มีการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ (บัณฑิตวิทยาลัยสามารถใช้      
กลยุทธ์ จุดแข็ง และโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จมาแล้วเป็นแนวทางในการด าเนินงานในระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ รวมทั้งอาจเพิ่มเติมกลยุทธ์ โครงการ และ
กิจกรรมใหม่ ๆ ในเชิงพัฒนาและเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)  
 

หมายเหตุ  ด้วยบริบทของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานวิชาการ แต่ท าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาจจะไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ให้ครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ให้มีหลักสูตรสังกัด) การบริการวิชาการแก่สังคม และการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ แต่สามารถ
ก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้หลักรองรับให้สอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้  



 
๓๔ 

ประเด็น/
รายการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ปรัชญา ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่
มาตรฐานสากล 

ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา 
 

ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล 

วิสัยทัศน ์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนา
ก าลังคน วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือรับใช้สังคม
ท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคม
แห่งปัญญา และสันติสุขท่ียั่งยืน 

เป็นหน่วยงานที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็น
มาตรฐานสากลด้านบัณฑิตศึกษา ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

พันธกิจ ๑) ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
๒) บริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการที่ไม่

สังกัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยตรง ?      
๓) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    
๔) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 
๖) แสวงหาแหล่ งทุน พัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
 
(การบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม?)*** 
ไม่ใช่พันธกิจหลักแต่มีตัวบ่งชี้ต้องประเมินตามค า
รับรองฯ/ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน
คุณภาพรองรับความต้องการของพ้ืนที่ ประเทศ 
และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
๒) สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรับ
ใช้ ชี้น าการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
๓) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วม
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
๔) ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุง รักษา และ
พัฒนา ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ภู มิปัญญา และ
สิ่ งแวดล้ อมของภาคใต้ ตอนล่ างให้ เกิ ดคุณ ค่ า 
มูลค่ าเพ่ิ มแก่การพัฒนาท้ องถิ่ น  ประเทศ และ
อาเซียน*** 

๕) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบที่ ค านึ งถึ งการสร้ างความ เข้ มแข็ งความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ
ความสุขแก่บุคลากรในทุกระดับ 

๑) ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
สั งคม  สอดคล้ อ งตาม เกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
 ๓) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
ทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
๕) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วม
พัฒนา 
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่ อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
หมายเหตุ ปรับพนัธกิจการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการที่ไม่
สังกัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยตรงออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
นโยบายไม่ให้มีหลักสูตรสหวิทยาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 



 
๓๕ 

ประเด็น/
รายการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ปณิธาน - สร้างองค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย สานประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
- เต็มใจบริการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต 
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ 
เสริมศักยภาพการวิจัย และสานประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ค่านิยมร่วม 
 

GS – TSU 
G      Good Governance    ยึดหลักธรรมาภิบาล 
S      Standard                 มุ่งมั่นมาตรฐาน 
T      Teamwork               ท างานเปน็ทีม                     
S      Service mind/Smile   ยิ้มและมีจิตบริการ 
U     Ultimate Goal           ฝันให้ไกลไปให้ถึง 
                                      

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความ
คุ้มค่า น าพาสังคม 
คารวะ (Respect): มีคารวธรรม หมายถึง เคารพ มอง 
เห็นคุณค่าและความส าคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่ง
นั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ 
ปัญ ญ า (Wisdom): มีปัญ ญาธรรม  หมายถึ ง  ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม 
สามัคคี (Unity) : มีสามัคคีธรรม หมายถึง ร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง 
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented): ปฏิบัติงาน
โดยมุ่งผลลัพธ์ หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผล 
สัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
มีความคุ้มค่า (Worthiness): หมายถึง ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิ งบวกต่อองค์กรและสั งคม โดยค านึ งถึ งความ
เหมาะสมในการใช้ทรัพยากร 
น าพาสังคม (Social Responsibility): หมายถึง เอา
ใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

GS – TSU 
G     Good Governance    ยึดหลักธรรมาภิบาล 
S     Standard                 มุ่งม่ันมาตรฐาน 
T     Teamwork               ท างานเป็นทีม                     
S     Service mind/Smile   ยิ้มและมีจิตบริการ 
U     Ultimate Goal          ฝันให้ไกลไปให้ถึง 
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รายการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

วัฒนธรรม
องค์กร 

รัก ร่วม เรียนรู ้
รัก       รูร้ักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว 

ร่วม     รว่มคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา  
           อย่างมีความรับผิดชอบ 

เรียนรู้  เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
           ไปสู่ความส าเร็จ 

- รัก ร่วม เรียนรู ้
รัก       รูร้ักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว 

ร่วม     รว่มคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา  
           ร่วมรับผิดชอบ 

เรียนรู ้ เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           อย่างย่ังยืน 

อัตลักษณ์
ของบัณฑิต 

ผู้ ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ า ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าข อ ง
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่
มีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการสร้างงาน 
สื่อสาร และวิจารณ์ ดังนี้  
๑. มีจริยธรรม ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
อิสระ 
๒. สามารถสร้างงาน และสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
ทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. สามารถสื่อสาร และสื่อความหมายด้วยการแสดง
ความคิดเห็น การเขียนบทความ และการเสนอเรื่อง
ทางวิชาการต่อที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม 
๔. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื้นฐานทางวิชาการ
ได้อย่างมีเหตุผล 

เป็นคนดี รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์
เชิงปฏิบัติ  และทักษะสากล เทิดค่าศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ สื่อสาร วิจารณ์ และมีทักษะ
สากล  
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ประเด็น/
รายการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

๑) ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหลักสูตรที่
เป็นสหวิทยาการ ? 
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๔) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาเพื่อความเข้มเข็งทาง
วิชาการและการบริหารจัดการ 
๕) กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการขับเคลื่อนการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการ
และการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๖) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริหาร
จัดการ 
๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
(การบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม?)*** ไม่ใช่   
พันธกิจหลักแต่มีตัวบ่งชี้ต้องประเมินตามค ารับรองฯ 

๑) การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
คุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาระดับนานาชาติ 
๒) การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาก าลังคน
คุณภาพรองรับความต้องการของพ้ืนที่ ประเทศ 
และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
๓) การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิง
บูรณาการเพ่ือการรับใช้ ชี้น าการพัฒนาให้กับสังคม
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
๔) การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ขับ เคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้
ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง*** 
๕ ) การ เส ริมสร้ างความ เป็ น เลิ ศด้ าน  ศิ ลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาสังคมแห่ งปัญญาและสันติสุขที่
ยั่งยืน*** 
๖) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นมหาวิทยาลัย
สมบู รณ์ แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มี
ธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้   

๑) ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 
๓) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
ทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
๔) ส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และ เผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
๕) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วม
พัฒนา 
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

 
 
 



ค าน า 
 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ ปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ส าหรับใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยนั้น 
ในปี ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรก้าวทันต่อสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดยุทธศาสตร์
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้หลัก เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีรองรับและสนับสนุนการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี นอกจากนี้ยังใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นทิศทางใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร และแผนงานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกันด้วย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดังกล่าวนี้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้วในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทิศทางและแนวทางในการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

                                                    
 

                                               
 

                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสวุรรณ) 
                                                                 คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
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