
โครงการการจัดต้ังหน่วยวิจัยสถาบัน บัณฑิตวิทยาลยั 
(ได้รับอนุมัติและเห็นชอบจากคณบดีและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ให้จัดต้ังเป็นการภายใน) 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ หน่วยงาน     
ภาษาไทย                หน่วยวิจัยสถาบนับัณฑิตวิทยาลัย 
ภาษาอังกฤษ            Institute Research Unit of Graduate School 

๑.๒ คณะ/หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบโครงการ 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑.๓ ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยและหัวหนา้หน่วยวิจัย 
๑.๓.๑ ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 
                     รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์  จุลทรัพย์         

อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
อาจารย์ ดร. จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 

๑.๓.๒ หัวหนา้หน่วยวิจัย 
นายทรงธรรม  ธีระกุล   

๑.๔ บคุลากรในหน่วยวิจัย 
๑.๔.๑ นายทรงธรรม  ธีระกุล   
๑.๔.๒ นางสาววารุณี  ทิพโอสถ 
๑.๔.๓ นางสาววันวิสาข์  แก้วสมบูรณ ์
๑.๔.๔ นางสาวเสาวนีย์  แสงสีดํา 
๑.๔.๕ นางสาวศศิธร  ดีใหญ ่ 

๑.๕ เครือขา่ยหน่วยวิจัยสถาบัน 
บุคลากรสายสนับสนุนของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

๑.๖ ความเป็นมา 
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ และความถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษามี 

การการรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์               
ซึ่งเป้าหมายที่สําคัญของการวิจัย คือ การได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาเป็นการกระทําอย่างมีระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  การวิจัยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่สําคัญ 
สองประการ คือ การวิจัยเพื่อความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่นําผลมาใช้ในทาง
ปฏิบัติโดยตรง    
   ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัย
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กร
โดยตรงและทําอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ  
เรื่องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรามักจะเรียกการวิจัยในลักษณะนี้ว่า “การวิจัยสถาบัน” ในส่วน            
ของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยสถาบัน โดยพิจารณาได้จากที่มีการจัดต้ังหน่วยงาน 
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รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันโดยตรง มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทํางานวิจัยสถาบัน 
โดยมีการให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งการมีเครือข่ายการวิจัยสถาบัน เป็นต้น  ผลที่ได้จากการวิจัยสถาบันนอกจากจะ 
นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันแล้วยังเป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้ในการ
ขอรับการประเมินเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้ทําวิจัยได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในความหมายเพื่อการ
ประกันคุณภาพ การวิจัยสถาบัน หมายถึง การดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจัยเชิง
ประเมินนั้น มาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรนั้นต่อไป รวมทั้งมีการกําหนดให้การวิจัยสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร      
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดต้ังสมาคมวิจัยสถาบันขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็นนายกสมาคมและผู้ริเริ่มจัดตั้งในนามสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนา
อุดมศึกษา (Association of Institutional Research and Higher Education Development) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักวิจัยสถาบัน นักวิชาการ และผู้บริหารการศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ อัน
นําไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมการจัดทําวิจัยสถาบันและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการ
ให้บริการทางด้านการวิจัยสถาบัน ด้านนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี
เป้าหมายสูงสุด คือ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติโดยรวมก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้ 

         ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยสถาบันในฐานะเป็นเครื่องมือสําคัญและทรงพลังใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาดังที่กล่าวมา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณเองได้มีนโยบายให้บุคลากรมีการ
ทําวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับเห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน
สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทมีประสบการณ์ในการทําวิจัยทั้งที่ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและ
นอกเหนือจากการศึกษา รวมทั้งมีศักยภาพในการทําวิจัยสถาบัน นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีนโยบายและ
แผนในการพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดให้บุคลากรร่วมกันจัดทําผลงานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานและสามารถใช้เป็นผลงานในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการดําเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและสามารถ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่หลายหน่วยงานยังพัฒนาไปได้ไม่ถึงตาม
เกณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดต้ังหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเพื่อสนับสนุนและรองรับการ
ดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

๑.๗ วัตถุประสงค์ 
๑.๗.๑ เพื่อเป็นหน่วยวิจัยสถาบันของบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการทําวิจัยในประเด็นที่เป็น 

ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
๑.๗.๒ เพื่อเป็นหน่วยสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 
๑.๗.๓ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ 

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนําไปใช้เป็น
ผลงานในการเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญได้ 
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๑.๗.๔ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนําผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือ 
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการโดยเฉพาะการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมวิจัยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอุดมศึกษา 

๑.๗.๕ เพื่อเป็นโครงการนําร่องที่จะนําไปสู่การร่วมทําวิจัยสถาบันในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความ 
สําคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในภาพรวมและระดับหน่วยงานต่อไป 

๑.๗.๖ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยสถาบันของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๘ เป้าหมายของหน่วยวิจัย 

๑.๘.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   ได้ผลงานวิจัย อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง  
๑.๘.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ   บุคลากรสายสนับสนุนได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน ทําให้เกิด 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเสริมคุณภาพการวิจัยโดยมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยมืออาชีพร่วมให้คําปรึกษา
แนะนําตลอดกระบวนการทําวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

๑.๙ ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน 
 ๑.๙.๑ งบประมาณ ขอสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่

กําหนด หรือขอสนับสนุนจากงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยตามความเหมาะสม 
๑.๙.๒ สถานที่ ใช้พ้ืนที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา 
๑.๙.๓ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์และบุคลากรที่เป็นนักวิจัย 

ในการให้คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย 
๑.๙.๔ หน่วยวิจัยสหวิทยาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และคลินิกวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นแหล่ง 

สนับสนุนด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัย การเผยแพร่ และอื่น ๆ  
๑.๙.๕ บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายซึ่งกําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยกําหนด  

ให้บุคลากรจะต้องทําวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในภาระงานที่รับผิดชอบหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นอาจจะมีการทําวิจัยเป็นทีม โดยให้บุคลากรที่มี
ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นหัวหน้าโครงการ แล้วจึงขยายผลไปสู่ตัวบุคคลเพื่อทําวิจัยในภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบต่อไป  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีผลงานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยการวิจัยของ
บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง  
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๒. แผนการดําเนินงานประจําปี  
 ดําเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน 
มิ.ย. – 
ส.ค. ๕๔ 

ก.ย. – 
ต.ค. ๕๔ 

พ.ย. – 
ธ.ค. ๕๔ 

ม.ค. – 
ก.พ. ๕๕ 

มี.ค. – 
เม.ย. ๕๕ 

พ.ค. 
๕๕ 

มิ.ย. ๕๕ 
เป็นต้นไป 

๑. พัฒนาเค้าโครงการวิจัย        
๒. สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ 
    เครื่องมือ 

       

๓. เก็บรวบรวมข้อมูล        
๔. วิเคราะห์ข้อมูล        
๕. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    และเขียนรายงานการวิจัย 
    ฉบับสมบูรณ์ 

       

๖. จัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับ 
    สมบูรณ์ 

       

๗. นําเสนอผลการวิจัยและ 
    เผยแพร่ 

       

 
๓. ข้อมูลของบุคลากรหน่วยวิจัยสถาบนั บัณฑิตวิทยาลัย 

๓.๑ นายทรงธรรม  ธีระกุล 
                 ๑) ช่ือ (ภาษาไทย)             นายทรงธรรม  ธีระกุล 
                         (ภาษาอังกฤษ)          Mr. Songtham  Teerakul  
                 ๒) ตําแหน่งปจัจุบัน           พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการชํานาญการ 
                 ๓) หน่วยงานที่สังกัด          สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๔) ประวัติการการศึกษา      ศศ.บ. (การจดัการทั่วไป) วิทยาลัยครูสงขลา 
                                                    กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัทักษิณ 
                 ๕) ผลงาน 
                    ๕.๑) ประสบการณ์วิจัย 
                            ๕.๑.๑) งานวิจัยทีท่ําเพื่อเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดบัมหาบัณฑิต 
ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๔).  ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการ 

เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ. งานวิจัย การศึกษามหาบัณฑิต.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทกัษิณ. 
ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๔).  ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการบริการของกลุ่มงาน 

บริการการศึกษา ส่วนบริการวิชาการและนิสิต วิทยาเขตสงขลา.  งานวิจัย การศึกษามหาบัณฑิต. 
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๔).  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียน 
พณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  งานวิจัย การศึกษามหาบัณฑิต.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๔).  ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคสมทบ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

บัณฑิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.   
งานวิจัย การศึกษามหาบัณฑิต.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

                            ๕.๑.๒) งานวิจัยทีท่ํานอกเหนือจากการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
บรรจง  โอฬาริ, ทรงธรรม  ธีระกุล, โสภิน  วัฒนเมธาวี, พยัต  คงศรีแก้ว, สมบูรณ์  ควรหาเวช, ปาริชาต  
ล่ําวัฒนพร และวารุณี  ทิพโอส.  (๒๕๔๕).  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อและการออกกลางคัน 

ตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ.  สงขลา : กลุ่มงานบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ.  (ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ.  
๒๕๔๔) (เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๖).  สถานภาพของมหาบัณฑิตที่ทําวิทยานิพนธ์และสถานภาพของวิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ.  สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๗).  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.  (ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖) 

จิดาภา  สุวรรณฤกษ์, นาซีเราะห์  เจะมามะ, ทรงธรรม  ธีระกุล, วารุณี  ทิพโอสถ, เสาวนีย์  แสงสีดํา และ 
วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ.์  (๒๕๕๔).  กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 
สําหรับเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา.  สงขลา : คลินิกวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.  (ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
สงขลา) (เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

ทรงธรรม  ธีระกุล, วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์, เสาวนีย์  แสงสีดํา, วารุณี  ทิพโอสถ, ศศิธร  ดีใหญ่ และ โสภิน   
วัฒนเมธาวี.  (๒๕๕๕).  ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  (กําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ)   

                    ๕.๒) บทความวิจัยและบทความวชิาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๔).  “สถานภาพของมหาบัณฑิตที่ทําวิทยานิพนธ์และสถานภาพของวิทยานิพนธ์ของ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ,” มหาวิทยาลัยทักษิณ.  ๔(๑ – ๒), ๕๓ – ๖๓. 
ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๖).  “สถานภาพของมหาบัณฑิตที่ทําวิทยานิพนธ์และสถานภาพของวิทยานิพนธ์ของ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ,” ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ (Proceedings) งานสัมมนาทางวิชาการ 
เพื่อเสนอผลงานวิจัยสถาบันระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑.  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่.  สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
(ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรประเภทชมเชยจากการนําเสนอโดยการบรรยาย) 

บรรจง  โอฬาริ และคณะ.  (๒๕๔๗).  “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อและการออกกลางคัน       
ตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอ 
ผลงานวิจัย (Proceedings) มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจําปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗.  วันที ่๒๒ กันยายน  
๒๕๔๗ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
(เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๗).  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ,” มหาวิทยาลัยทักษิณ.  ๗(๒), ๙๗ – ๑๐๘. 
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ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๘).  “การสื่อสาร : กลยุทธ์สู่ความสําเร็จขององค์กร,” ปาริชาต.  ๑๘(๑), ๕๑ – ๖๑.  
ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๙).  “การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา,” ใน รวมบทความการบริหาร 

อุดมศึกษา.  หลักสูตรพัฒนานักบริหารอุดมศึกษา รุ่นที ่๑ (นบอ.๑) มหาวิทยาลัยทักษณิ ระหว่างวันที่  
๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙. 

ประดิษฐ์  มสีขุ และทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๔๙).  “วิกฤตคุณภาพบัณฑิตศึกษากับบทบาทมหาวิทยาลัย,” ใน  
ทักษิณวิชาการ’๕๑ “มหาวิทยาลัยทักษิณกับทางแก้วิกฤตของชาติ”.  (หน้า ๑๑๙ – ๑๔๓).   
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๕๒). “การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาองค์กร” ใน 
 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย. http://www.tsu.ac.th/grad/report_/files/14095757200957.doc 

ทรงธรรม  ธีระกุล.  (๒๕๕๓).  “แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ GRAD –  
RESEARCH MODELS” ใน เอกสารสรุปสาระปาฐกถาพิเศษและการอภปิรายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี่ยวกับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓).  (หน้า ๑๔ – ๑๖).  สงขลา :  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัทักษิณ.     

              
๓.๒ นางสาววารุณี  ทิพโอสถ 

                 ๑) ช่ือ (ภาษาไทย)             นางสาววารุณี  ทิพโอสถ 
                         (ภาษาอังกฤษ)          Miss.  Warunee  Thip – o – sot  
                 ๒) ตําแหน่งปจัจุบัน           ข้าราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
                 ๓) หน่วยงานที่สังกัด          สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๔) ประวัติการการศึกษา      ศศ.บ. (การจดัการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา 
                                                    กศ.ม. (การศกึษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๕) ผลงาน 
                    ๕.๑) ประสบการณ์วิจัย 
                            ๕.๑.๑) งานวิจัยทีท่ําเพื่อเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดบัมหาบัณฑิต 
วารุณี  ทิพโอสถ.  (๒๕๕๒).  สภาพปัจจุบันและแนวทางการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ทักษิณ ตามทัศนะของบุคลากรสายสนับสนนุ.  วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต.  สงขลา :  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัทักษิณ. 

                            ๕.๑.๒) งานวิจัยทีท่ํานอกเหนือจากการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
บรรจง  โอฬาริ และคณะ.  (๒๕๔๕).  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อและการออกกลางคันตามความเห็น 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  (ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทกัษิณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔)  
(เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

จิดาภา  สุวรรณฤกษ์, นาซีเราะห์  เจะมามะ, ทรงธรรม  ธีระกุล, วารุณี  ทิพโอสถ, เสาวนีย์  แสงสีดํา และ 
วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ.์  (๒๕๕๔).  กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 
สําหรับเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา.  สงขลา : คลินิกวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.  (ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
สงขลา) (เป็นผู้ร่วมวิจัย) 
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ทรงธรรม  ธีระกุล, วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์, เสาวนีย์  แสงสีดํา, วารุณี  ทิพโอสถ, ศศิธร  ดีใหญ่ และ โสภิน   

วัฒนเมธาวี.  (๒๕๕๕).  ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  (กําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ)   

                    ๕.๒) บทความวิจัยและบทความวชิาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
บรรจง  โอฬาริ และคณะ.  (๒๕๔๗).  “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อและการออกกลางคัน       

ตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอ 
ผลงานวิจัย (Proceedings) มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจําปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗.  วันที ่๒๒ กันยายน  
๒๕๔๗ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
(เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

 
๓.๓ นางสาววันวิสาข์  แก้วสมบูรณ ์

                 ๑) ช่ือ (ภาษาไทย)             นางสาววันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์ 
                         (ภาษาอังกฤษ)          Miss.  Wanvisa  Kaewsomboon 
                 ๒) ตําแหน่งปจัจุบัน           พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ 
                 ๓) หน่วยงานที่สังกัด          สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๔) ประวัติการการศึกษา      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                                                    วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ 
                                                    สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 ๕) ผลงาน 
                    ๕.๑) ประสบการณ์วิจัย 
                            ๕.๑.๑) งานวิจัยทีท่ําเพื่อเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดบัมหาบัณฑิต 
วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์.  (๒๕๔๙).  การบําบัดตะกั่วในน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี ่

โดยใช้เปลือกไข.่  วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

                            ๕.๑.๒) งานวิจัยทีท่ํานอกเหนือจากการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
จิดาภา  สุวรรณฤกษ์, นาซีเราะห์  เจะมามะ, ทรงธรรม  ธีระกุล, วารุณี  ทิพโอสถ, เสาวนีย์  แสงสีดํา และ 

วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ.์  (๒๕๕๔).  กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 
สําหรับเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา.  สงขลา : คลินิกวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.  (ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
สงขลา) (เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

ทรงธรรม  ธีระกุล, วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์, เสาวนีย์  แสงสีดํา, วารุณี  ทิพโอสถ, ศศิธร  ดีใหญ่ และ โสภิน   
วัฒนเมธาวี.  (๒๕๕๕).  ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  (กําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ)   

 
 
 
 



 

- ๘ - 
 

๓.๔ นางสาวเสาวนย์ี  แสงสีดํา 
                 ๑) ช่ือ (ภาษาไทย)             นางสาวเสาวนีย์  แสงสีดํา 
                         (ภาษาอังกฤษ)          Miss.  Saowanee  Seangseedum 
                 ๒) ตําแหน่งปจัจุบัน           พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                 ๓) หน่วยงานที่สังกัด          สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๔) ประวัติการการศึกษา      ศศ.บ. (การจดัการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา 
                                                    ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๕) ผลงาน 
                    ๕.๑) ประสบการณ์วิจัย 
                            ๕.๑.๑) งานวิจัยทีท่ําเพื่อเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดบัมหาบัณฑิต 
เสาวนีย์  แสงสีดํา.  (๒๕๔๘).  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการที่บริษัทบ๊ิกซซีูเปอร์เซ็นเตอร ์

จํากัด มหาชน สาขาหาดใหญ.่  ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ. 

                            ๕.๑.๒) งานวิจัยทีท่ํานอกเหนือจากการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
จิดาภา  สุวรรณฤกษ์, นาซีเราะห์  เจะมามะ, ทรงธรรม  ธีระกุล, วารุณี  ทิพโอสถ, เสาวนีย์  แสงสีดํา และ 

วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ.์  (๒๕๕๔).  กระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 
สําหรับเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา.  สงขลา : คลินิกวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.  (ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
สงขลา) (เป็นผู้ร่วมวิจัย) 

ทรงธรรม  ธีระกุล, วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์, เสาวนีย์  แสงสีดํา, วารุณี  ทิพโอสถ, ศศิธร  ดีใหญ่ และ โสภิน   
วัฒนเมธาวี.  (๒๕๕๕).  ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  (กําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ)   
 
๓.๕ นางสาวศศธิร  ดีไหญ ่

                 ๑) ช่ือ (ภาษาไทย)             นางสาวศศิธร  ดีใหญ ่
                         (ภาษาอังกฤษ)          Miss.  Sasithorn  Deeyai 
                 ๒) ตําแหน่งปจัจุบัน           ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                 ๓) หน่วยงานที่สังกัด          สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                 ๔) ประวัติการการศึกษา      บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
                 ๕) ผลงาน 
                    ๕.๑) ประสบการณ์วิจัย 
ทรงธรรม  ธีระกุล, วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์, เสาวนีย์  แสงสีดํา, วารุณี  ทิพโอสถ, ศศิธร  ดีใหญ่ และ โสภิน   

วัฒนเมธาวี.  (๒๕๕๕).  ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ.  (กําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ)   

 
 
 



 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)........................................................หัวหน้าหน่วยวิจัย 

                    (นายทรงธรรม  ธีระกุล) 
          วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
     (ลงชื่อ).......................................................บุคลากรในหน่วยวิจัย 
                  (นางสาววารุณี  ทิพโอสถ) 
          วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
     (ลงชื่อ).......................................................บุคลากรในหน่วยวิจัย 
               (นางสาววันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์) 
          วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
     (ลงชื่อ).......................................................บุคลากรในหน่วยวิจัย 
                  (นางสาวเสาวนีย์  แสงสีดํา) 
          วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

ผลการพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบของหัวหนา้ส่วนงานที่ขอจัดต้ังหน่วยวิจัยสถาบนั 
              .............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสวุรรณ) 
                                      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                                      วันที่..........เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 


