
แผน-ผล ตามแผนปฏบิัติการบณัฑิตวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2562 
(รอบ 12 เดือน)  

  
รายการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย – กองทุนเพื่อการศึกษา 3,363,300.-  ด ำเนินกำรตำมระบบงำนปกติ 
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 469,000.- หน.สนง.  

วารุณี และ
บุคลากร 

   1.1) ค่าตอบแทน 45,000.- 
          - ค่ำเบี้ยประชุม 45,000.- 
   1.2) ค่าใช้สอย 351,400.- 
          - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 140,000.- 
          - ค่ำรับรองและพิธีกำร 25,400.- 
          - ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 36,000.- 
          - ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบซอฟแวร์ต่อปีและค่ำ License  
            โปรแกรม Microsoft Word รำยปีของนิสิตระดับ 
            บัณฑิตศึกษำที่ใช้ระบบ iThesis  

150,000.- 

   1.3) ค่าวัสดุ       72,600.- 
          - ค่ำวัสดุส ำนักงำน        72,600.- 
2. ค่าสาธารณูปโภค 38,400.- ด ำเนินกำรตำมระบบงำนปกติ 
   2.1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมค่ำ 
          บริกำรอินเตอร์เน็ต)  

38,400.- 

3. เงินอุดหนุน 2,835,900.-   
   3.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,835,900.-   
         3.1.1) โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ 163,000.- หน.สนง. /

บุคลำกร 
ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิต 
ศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 เม่ือ
วันที่ 8 มิถุนำยน 2562  

         3.1.2) เงินอุดหนุนสมำชิกที่ประชุมคณะผู้บริหำร 
                 บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยของรัฐและมหำวิทยำลัย 
                 ในก ำกับของรัฐ (ทคบร.) 

20,000.- วำรุณี ด ำเนินกำร โดยโอนเงินอุดหนุน
สมำชิก ปี 2563 แล้ว 

         3.1.3) เงินอุดหนุนสมำชิกสภำคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำ 
                  แห่งประเทศไทย (สคบท.)  

10,000.- วำรุณี ด ำเนินกำร โดยโอนเงินอุดหนุน
สมำชิก ปี 2563 แล้ว 

         3.1.4) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบพิเศษ 156,800.- วำรุณี ด ำเนินกำรแล้วในภำคเรียนที่ 
1/2562, ภำคเรียนที่ 2/2562 
และภำคเรียนฤดูร้อน/2562 

         3.1.5) เงินอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคพิเศษ 46,800.- วำรุณี 
         3.1.6) กำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์และกำรบริหำรบัณฑิตศึกษำ 2,439,300.- วำรุณี 
                  - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ 

 
 

1,914,300.- 

วำรุณี 

                  - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำและคณะ  
                    กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

วำรุณี 

                  - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์  วำรุณี 



                 การบริหารบัณฑิตศึกษา 525,000.-   
                  - การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ     
                    บัณฑิตศึกษา 

30,000.- รองคณบดี/
หน.สนง/
บุคลากร 

 

                     (1) โครงกำรพบคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 
                          หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับ 
                          บัณฑิตศึกษำ 

20,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร
บัณฑิตวิทยำลัยพบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 เม่ือวันที่ 6 มกรำคม 
2563 ณ วิทยำเขตสงขลำ และ
วันที่ 7 มกรำคม 2563 ณ 
วิทยำเขตพัทลุง  

                     (2) โครงกำรวิเครำะห์หลักสูตรปัจจุบันและ 
                          แนวโน้มหลักสูตรในอนำคต                      

10,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 

                     (3) กำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรบัณฑิตศึกษำ/ 
                          Pre-Degree และ Non-Degree     
                            

งบฝ่ำยวิชำกำรฯ คณบดี/ 
รองคณบดี/
เสำวนีย์ 
ร่วมกับ    
ฝ่ำยวิชำกำร 
และคณะที่
เก่ียวข้อง 

ด ำเนินกำรกำรตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนแล้ว ดังน้ี  
- วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 
ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกัน
ระหว่ำงบัณฑิตวิทยำลัย ฝ่ำย
วิชำกำรและประธำนกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
- วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 เชิญ
วิทยำกร มำบรรยำย อภิปรำย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- โดยจะด ำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตรร่วมกับคณะ/สำขำวิชำ 
และประชำสัมพันธ์เพื่อเปิดสอน
สอนในปีกำรศึกษำ 2563 ต่อไป 

                     (4) โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำ  
                         อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษำ 

งบจำกกำร
ลงทะเบียนฯ 

รองคณบดี/
หน.สนง./ 
วันวิสำข์ 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมระบบปกติ ในภำค
เรียนที่ 1/2562 และภำคเรียน
ที่ 2/2562  

                  - ทุนการศึกษา วิจัย และเครือข่ายระดับ 
                   บัณฑิตศึกษา 

250,000.- รองคณบดี/
วันวิสาข์/
บุคลากร 

ด ำเนินกำรแล้วในภำคเรียนที่ 
1/2562 และภำคเรียนที่ 
2/2562 

                    - การน าเสนอผลงานของนิสิต 200,000.- วันวิสาข์ ด ำเนินกำรแล้วในภำคเรียนที่ 
1/2562, ภำคเรียนที่ 2/2562 
และภำคเรียนฤดูร้อน/2562 

                    - การด าเนินงานด้านทนุการศึกษา วิจัย และ 
                      เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
 

50,000.- วันวิสาข์  



                       (1) โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงแสวงหำ 
                            แหล่งทุนพัฒนำบัณฑิตศึกษำและเครือข่ำย 
                            ร่วมพัฒนำ  

10,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว ร่วมกับกำรจัด
โครงกำรบัณฑิตวิทยำลัยพบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ     
ปีกำรศึกษำ 2562 เม่ือวันที่ 6 
มกรำคม 2563 ณ วิทยำเขต
สงขลำ และวันที่ 7 มกรำคม 
2563 ณ วิทยำเขตพัทลุง  

                       (2) โครงกำรประสำนงำนและเจรจำควำม 
                            ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและ 
                            อ่ืน ๆ / Visiting Professor   

20,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร 
Visiting Professor : โดยเชิญ Dr. 
Fariba Hossien Abadi (Senior 
Lecturer Department of 
Health Science, Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
ประเทศมำเลเซีย มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมด้ำน
วิชำกำร วิจัย และด้ำนอ่ืน  ๆกับ
ผู้บริหำร อำจำรย์ นิสิต และ
บุคลำกรที่เก่ียวข้องของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ เม่ือวันที่    
17 – 23 กุมภำพันธ์ 2563 

                       (3) กำรเข้ำถึงเครือข่ำยเพื่อเพิ่มปริมำณผู้เรียน 
                           ระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

20,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว ร่วมกับกำรจัด
โครงกำรบัณฑิตวิทยำลัยพบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ     
ปีกำรศึกษำ 2562 เม่ือวันที่     
6 – 7 มกรำคม 2563 และ 
โครงกำร Visiting Professor      
เม่ือวันที่ 17 – 23 กุมภำพันธ์ 
2563 

                 - การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตศึกษา 80,000.- รองคณบดี/
หน.สนง./
บุคลากร 

 

                    - สายวิชาการ 50,000.- รองคณบดี/
บุคลากร 

 

                       (1) โครงกำรสัมมนำคณำจำรย์และบุคลำกร 
                           บัณฑิตศึกษำ  

30,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร
สัมมนำคณะกรรมกำรผู้รับ     
ผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษำ เม่ือวันที่ 10 มิถุนำยน 
2563  

                       (2) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรน ำเสนองำนในเวที 
                           นำนำชำติส ำหรับอำจำรย์ระดับบัณฑิตศึกษำ 

20,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร 
Visiting Professor วันที่ 17 – 



                           และกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 23 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วิทยำ
เขตสงขลำ และวิทยำเขตพัทลุง 

                     - สายสนับสนุน 30,000.- หน.สนง./
บุคลากร 

 

                       (1) โครงกำรวิจัยสถำบันเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำร     
                           จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

20,000.- หน.สนง./
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว 

                       (2) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนและทักษะ 
                           ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับบุคลำกร 
                           บัณฑิตวิทยำลัยและบุคลำกรของส่วนงำนที่ 
                           รับผิดชอบงำนด้ำนบัณฑิตศึกษำ 

10,000.- หน.สนง./
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร 
Visiting Professor วันที่ 17 – 
23 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วิทยำ
เขตสงขลำ และวิทยำเขตพัทลุง 

                  - การพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  145,000.- รองคณบดี/
บุคลากร 

 
 

                       (1) โครงกำรคลินิกให้ค ำปรึกษำ  
                            (TSU GRAD CLINIC) 

30,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้วในภำคเรียนที่ 
1/2562, ภำคเรียนที่ 2/2562 
และภำคเรียนฤดูร้อน/2562 

                       (2) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะทำง 
                           วิชำกำรและสำกลของนิสิตระดับ 
                           บัณฑิตศึกษำ (Training Calendar)  

งบจำกกำร
ลงทะเบียน 

รองคณบดี/
บุคลำกร/
คณะและ
หน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร 
/กิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะ”ภำษำ อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร (English for 
Communication)” ให้แก่  
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ วันที่ 
21 – 22 ธันวำคม 2563 

                       (3) โครงกำร Graduate Camp (TSU +  
                            Network) 

30,000.- 
 

(น ำงบจำกโครงกำร
น้ีเป็นเงินส ำรอง) 

รองคณบดี/
บุคลำกร 

*ขอปรับออกจากแผนฯ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 
(มติคณะกรรมกำรประจ ำ
บัณฑิตวิทยำลัย สมัยสำมัญ 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มีนำคม 
2563) 

                       (4) โครงกำร International Conference  
                           (Co-Host) ร่วมกับคณะ หลักสูตร/สำขำวิชำ 
                           ของมหำวิทยำลัยทักษิณ 

20,000.- คณบดี/    
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 

                       (5) โครงกำร International Conference  
                           (Co-Host) ร่วมกับมหำวิทยำลัยใน 
                           ต่ำงประเทศ 

50,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร 
โครงกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมจัดและ
เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร The 
3rd Yogyakarta International 
Seminar on Health, Physical 
Education, and Sports Science 
(YISHPESS 2019)   
บัณฑิตวิทยำลัย และสำขำวิชำ   
พลศึกษำและสุขศึกษำ คณะ



ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ร่วมกับ Faculty of Sport 
Sciences, Yogyakata State 
University ประเทศอินโดนีเซีย 
และ Faculty of Sports Science 
and Coaching, University 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
ประเทศมำเลเซีย วันที่ 31 
สิงหำคม 2562 Yogyakata State 
University ประเทศอินโดนีเซีย  

                       (6) โครงกำรแข่งขันน ำเสนอวิทยำนิพนธ์ภำยใน  
                            3 นำที 3MT (3 Minute Thesis) 

15,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดกำร
แข่งขันรอบแรกไปเม่ือวันที่ 11 
มีนำคม 2563 แล้ว แต่ชะลอ
กำรด ำเนินกำรไว้ก่อน เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ 
COVID-19 และจะด ำเนินกำร
ต่อเม่ือสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว 

                  - การพัฒนาหน่วยงานไปสู่ Digital Office   20,000.- รองคณบดี/
หน.สนง./ 
บุคลากร 

 

                       (1) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  
                            กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 

15,000.- ร่วมกับส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

ใช้ระบบสำรสนเทศหลักของ
มหำวิทยำลัยในกำรบริหำร
จัดกำร กำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำร เพื่อน ำมำใช้ตำม
บริบทของหน่วยงำน โดยในปี
กำรศึกษำ 2562 มีระบบ 
iThesis ในกำรก ำกับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดท ำและบริหำร
จัดกำรวิทยำนิพนธ์ของ
มหำวิทยำลัย 

                       (2) กำรปรับปรุงเว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัยเป็น 
                            ภำษำอังกฤษ 
 

5,000.- ร่วมกับส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
แล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่ำงกำร
ปรับปรุงเป็นภำษำอังกฤษ 

                       (3) กำรใช้งำนระบบก ำกับคุณภำพและ 
                            มำตรฐำนกำรจัดท ำและบริหำรจัดกำร 
                            วิทยำนิพนธ์ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ  
                            (iThesis) 

งบจำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียม 

ร่วมกับ
ส ำนักหอสมุด
และส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครง
อบรมกำรใช้งำนระบบก ำกับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรจัดท ำและ
บริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ส ำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ (iThesis) ของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 
2562 ใหแ้ก่นิสิตและอำจำรย์
ระดับบัณฑติศึกษำ รวมทั้ง



บุคลำกรที่เก่ียวข้อง วันที่ 1, 6 
และ 7 กุมภำพันธ์ 2563 ณ 
วิทยำเขตสงขลำ และวิทยำเขต
พัทลุง  

4. รายจ่ายอื่น     20,000.-   
    4.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร 20,000.- คณบดี/ 

รองคณบดี/ 
บุคลากร 

 

           - โครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์  
             EdPEx  

5,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว ตำมระบบของ
มหำวิทยำลัย และตำมบริบท
ของหน่วยงำน  

           - กำรพัฒนำประสิทธิผลบัณฑิตวิทยำลัยตำมวัตถุประสงค์   
             (OKRs) 

5,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

จัดท ำ OKRs ของบัณฑิต
วิทยำลัย และด ำเนินกำรตำม 
OKRs ที่ก ำหนด  

           - กำรจัดท ำแผนบัณฑิตศึกษำและแผนบัณฑิตวิทยำลัย  
 

10,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร
สัมมนำทบทวนแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำบัณฑิตวิทยำลัย       
ระยะ 4 ปี (2562 – 2565)     
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565-2582) และกำรจัดท ำ 
Objective and Key Results 
(OKRs) ของบัณฑิตวิทยำลัย  
เม่ือวันที่ 3 มกรำคม 2563 

5. โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
   5.1) เงินอุดหนุนทั่วไป  
         - เงินอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร ปร.ด.  
           สำขำวิชำกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ภำคภำษำไทย) 

265,600.- คณะ   
กรรมการ  
บริหาร
หลักสูตร 
ปร.ด. 
สาขาวิชา
การพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
(ภาษาไทย) 

- ด ำเนินกำรแล้ว ในภำคเรียน   
ที่ 1 และภำคเรียนที่ 2/2562  
(ไม่มีภำคเรียนฤดูร้อน เน่ืองจำก
เป็นนิสิตภำคปกติ)  

เงินส ารอง 30,000.-  ตัดจาก Graduate Camp 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2562 
(รอบ 12 เดือน)  

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ ผล หมายเหตุ 

   ท า 
แล้ว 

ไม่
ท า 

 

1) โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

163,000.- หน.สนง. /
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำรปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 เม่ือวันที่ 8 มิถุนำยน 2562  

2) โครงกำรพบคณะกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ 
ประจ ำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

20,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำรบัณฑิต
วิทยำลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2562 เม่ือวันที่ 6 มกรำคม 2563 
ณ วิทยำเขตสงขลำ และวันที่ 7 มกรำคม 
2563 ณ วิทยำเขตพัทลุง  

3) โครงกำรวิเครำะห์หลักสูตรปัจจุบัน
และแนวโน้มหลักสูตรในอนำคต                      

10,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

  อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 

4) กำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำร
บัณฑิตศึกษำ/Pre-Degree และ  
Non-Degree     
                            

งบฝ่ำยวิชำกำรฯ คณบดี/ 
รองคณบดี/
เสำวนีย์ 
ร่วมกับ    
ฝ่ำยวิชำกำร 
และคณะที่
เก่ียวข้อง 

  ด ำเนินกำรกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว 
ดังน้ี  
- วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ประชุม
ปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงบัณฑิตวิทยำลัย 
ฝ่ำยวิชำกำรและประธำนกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
- วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 เชิญวิทยำกร มำ
บรรยำย อภิปรำย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- โดยจะด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับ
คณะ/สำขำวิชำ และประชำสัมพันธ์เพื่อเปิด
สอนสอนในปีกำรศึกษำ 2563 ต่อไป 

5) โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำภำษำอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษำ 

งบจำกกำร
ลงทะเบียนฯ 

รองคณบดี/
หน.สนง./ 
วันวิสำข์ 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมระบบปกติ ในภำคเรียนที่ 1/2562 และ
ภำคเรียนที่ 2/2562  

6) โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำง
แสวงหำแหล่งทุนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ
และเครือข่ำยร่วมพัฒนำ  

10,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว ร่วมกับกำรจัดโครงกำร
บัณฑิตวิทยำลัยพบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ ปีกำร ศึกษำ 2562 เม่ือวันที่ 
6 มกรำคม 2563 ณ วิทยำเขตสงขลำ และ
วันที่ 7 มกรำคม 2563  
ณ วิทยำเขตพัทลุง  

7) โครงกำรประสำนงำนและเจรจำ
ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศและอ่ืน ๆ / Visiting 
Professor   

20,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร Visiting 
Professor : โดยเชิญ Dr. Fariba Hossien Abadi 
(Senior Lecturer Department of Health 
Science, Universiti Pendidikan Sultan 



Idris (UPSI) ประเทศมำเลเซีย มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมด้ำนวิชำกำร วิจัย 
และด้ำน 
อ่ืน  ๆกับผู้บริหำร อำจำรย์ นิสิต และบุคลำกร
ที่เก่ียวข้องของมหำวิทยำลัยทักษิณ เม่ือวันที่  
17 – 23 กุมภำพันธ์ 2563 

8) กำรเข้ำถึงเครือข่ำยเพื่อเพิ่มปริมำณ
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

20,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว ร่วมกับกำรจัดโครงกำร
บัณฑิตวิทยำลัยพบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ ปีกำร ศึกษำ 2562 เม่ือวันที่ 
6 – 7 มกรำคม 2563 และโครงกำร Visiting 
Professor เม่ือวันที่ 17 – 23 กุมภำพันธ์ 2563 

9) โครงกำรสัมมนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรบัณฑิตศึกษำ  

30,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำรสัมมนำคณะ 
กรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ เม่ือวันที่   
10 มิถุนำยน 2563  

10) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรน ำเสนอ
งำนในเวทีนำนำชำติส ำหรับอำจำรย์
ระดับบัณฑิตศึกษำและกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 

20,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร Visiting 
Professor วันที่ 17 – 23 กุมภำพันธ์ 2563       
ณ วิทยำเขตสงขลำ และวิทยำเขตพัทลุง 

11) โครงกำรวิจัยสถำบันเพื่อปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

20,000.- หน.สนง./
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว 

12) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำน  
และทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ส ำหรับบุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัยและ
บุคลำกรของส่วนงำนที่รับผิดชอบงำน
ด้ำนบัณฑิตศึกษำ 

10,000.- หน.สนง./
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร Visiting 
Professor วันที่ 17 – 23 กุมภำพันธ์ 2563       
ณ วิทยำเขตสงขลำ และวิทยำเขตพัทลุง 

13) โครงกำรคลินิกให้ค ำปรึกษำ (TSU 
GRAD CLINIC) 

30,000.- รองคณบดี/
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้วในภำคเรียนที่ 1/2562,  
ภำคเรียนที่ 2/2562 และภำคเรียนฤดูร้อน/
2562 

14) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำกำรและสำกลของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ (Training Calendar)  

งบจำกกำร
ลงทะเบียน 

รองคณบดี/
บุคลำกร/
คณะและ
หน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร /กิจกรรม
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ”ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร (English for 
Communication)” ให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ วันที่ 21 – 22 ธันวำคม 2563 

15) โครงกำร International 
Conference (Co-Host) ร่วมกับคณะ 
หลักสูตร/สำขำวิชำของมหำวิทยำลัย
ทักษิณ 

20,000.- คณบดี/    
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  เน่ืองจำกมีสถำนกำรณ์ระบำดเชื้อโรคโคโร
นำ (COVID-19) จึงเลื่อนกำรจัดไปก่อน
จนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย 

16) โครงกำร International 
Conference (Co-Host) ร่วมกับ

50,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำร โครงกำรเป็น
เจ้ำภำพร่วมจัดและเข้ำร่วมกำรประชุม



มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ บุคลำกร วิชำกำร     The 3rd Yogyakarta 
International Seminar on Health, 
Physical Education, and Sports Science 
(YISHPESS 2019)   
บัณฑิตวิทยำลัย และสำขำวิชำพลศึกษำและ     
สุขศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ ร่วมกับ Faculty of Sport 
Sciences, Yogyakata State University 
ประเทศอินโดนีเซีย และ Faculty of Sports 
Science and Coaching, University 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศ
มำเลเซีย วันที่ 31 สิงหำคม 2562 
Yogyakata State University ประเทศ
อินโดนีเซีย  

17) โครงกำรแข่งขันน ำเสนอ
วิทยำนิพนธ์ภำยใน 3 นำที 3MT  
(3 Minute Thesis) 

15,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดกำรแข่งขันรอบแรก
ไปเม่ือวันที่ 11 มีนำคม 2563 แล้ว แต่
ชะลอกำรด ำเนินกำรไว้ก่อน เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 
และจะด ำเนินกำรต่อเม่ือสถำนกำรณ์
คลี่คลำยแล้ว 

18) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร กำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำร 

15,000.- ร่วมกับ
ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

  ใช้ระบบสำรสนเทศหลักของมหำวิทยำลัยใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำร เพื่อน ำมำใช้ตำมบริบทของ
หน่วยงำน โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีระบบ 
iThesis ในกำรก ำกับคุณภำพมำตรฐำนกำร
จัดท ำและบริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ของ
มหำวิทยำลัย 

19) กำรปรับปรุงเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยำลัยเป็นภำษำอังกฤษ 
 

5,000.- ร่วมกับ
ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

  ด ำเนินกำรปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่แล้วเสร็จ 
และอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงเป็น
ภำษำอังกฤษ 

20) กำรใช้งำนระบบก ำกับคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรจัดท ำและบริหำรจัดกำร
วิทยำนิพนธ์ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ 
(iThesis) 

งบจำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียม 

ร่วมกับ
ส ำนักหอสมุ
ดและส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงอบรมกำรใช้งำน
ระบบก ำกับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดท ำและ
บริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ส ำหรับสถำบันอุดม 
ศึกษำ (iThesis) ของมหำวิทยำลัยทักษิณ ปี
กำร ศึกษำ 2562 ให้แก่นิสิตและอำจำรย์
ระดับบัณฑติศึกษำ รวมทั้งบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
วันที่  
1, 6 และ 7 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วิทยำเขต
สงขลำ และวิทยำเขตพทัลุง  

21) โครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ EdPEx  

5,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 

  ด ำเนินกำรแล้ว ตำมระบบของมหำวิทยำลัย 
และตำมบริบทของหน่วยงำน  



บุคลำกร 
22) กำรพัฒนำประสิทธิผลบัณฑิต
วิทยำลัยตำมวัตถุประสงค์ (OKRs) 

5,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  จัดท ำ OKRs ของบัณฑิตวิทยำลัย และ
ด ำเนิน กำรตำม OKRs ที่ก ำหนด  

23) กำรจัดท ำแผนบัณฑิตศึกษำและ
แผนบัณฑิตวิทยำลัย  
 

10,000.- คณบดี/ 
รองคณบดี/ 
บุคลำกร 

  ด ำเนินกำรแล้ว โดยจัดโครงกำรสัมมนำ
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบัณฑิต
วิทยำลัย       ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565-2582) และกำรจัดท ำ Objective and 
Key Results (OKRs) ของบัณฑิตวิทยำลัย  
เม่ือวันที่ 3 มกรำคม 2563 

23 โครงการ 21 2 โครงการที่ด าเนินการเป็นไปตามแผนคิดเป็น 
ร้อยละ 91.30  

 
 


