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รายงานผล-แผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

(ตาม ร่าง แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  

และอยู่ในระหว่างการน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน)    
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ค าน า 
 
 

แผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 จัดท าข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ตามทิศทางของ ร่าง แผน
กลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 – 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ในระหว่างการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีการก าหนดกิจกรรม 
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องและรองรับการด าเนินงานตาม ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าว  

กิจกรรมและโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีทั้งกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษาก่อน ๆ นอกจากนี้ยัง
ได้มีการปรับกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับ ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 – 2568, ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
การลงนามค ารบัรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้ก้าวทันต่อสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

                                                                                                       
                                                                                                                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  เกษราธิคุณ 

                                                                                                                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายงานผล-แผนแผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษณิ ประจ าปีการศึกษา 2564  
ตาม ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 – 2568  

 
 

กิจกรรม 
 

โครงการ 

 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
จ านวนเงิน 

 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ/ ผลการด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.1 การบริหารงานแบบมีธรรมา 
ภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

1.1.1 โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบประชาคม บัณฑิตวิทยาลัย - 
 

คณบด/ี รองคณบด ี
หน.สนง./ บุคลากร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “บัณฑิต
วิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2564” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิ ชาการและวิ เทศสั มพั นธ์ 
ผู้บริหารส่วนงานวิชาการที่มีการจัด  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา คณาจารย์บัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2 การส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการส าเร็จการ 
ศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแบบออนไลน์  

บัณฑิตวิทยาลัย 30,000.- รองคณบด/ี 
หน.สนง./ บุคลากร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ซึ่ งมีการประชุมปรึกษาหารือโดย
ล าดับ และริเริ่มเตรียมการพัฒนา
ระบบให้บริการนิสิตยื่นเรื่องต่าง  ๆ
ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริม่เข้าศึกษา
จนส าเร็จการศึกษา เป็นการเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่
นิสิตได้มากขึ้น และจะขยายการ
พัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ตาม 
ล าดับต่อไป 

1.3 การก ากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานของวิทยานิพนธ์ของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.3.1 โครงการตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย - วันวิสาข์/ เสาวนีย์  มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการตรวจ
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในแต่ละภาคเรียนตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.3.2 โครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการวิทยานิพนธ ์ บัณฑิตวิทยาลัย - วันวิสาข์/ เสาวนีย์/ 
นารา  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ก ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)  
คือ ส านักหอสมุด ส านักคอมพิวเตอร์ 
ทั้งในเรื่องของการดูแลระบบ การ
อบรมการใช้งานระบบ การตอบ
ค าถามและแก้ปัญหาในการใช้ระบบ
ให้แก่นสิิต คณาจารย์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ประชุมเตรียมการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบ การประชุมสร้างรหัสทดสอบ
ระบบ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ
ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.3.3 โครงการคลินิกบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย - รองคณบด/ี  
หน.สนง./ บุคลากร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีบริการให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตทั้งโดยการติดต่อที่ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย และระบบออนไลน์ให้
นิ สิ ตสามารถติ ดต่ อขอค าปรึกษา
แนะน าได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทาง
โทรศั พท์  ไลน์ กลุ่ ม เฟสบุ๊ ค เพจ 
เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นช่องทางในการ
แจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหา
ให้แก่นิสิตได้ทันท่วงที ฯลฯ  

1.4 การส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตระดับบัณฑิ ต 
ศึกษา 

1.4.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 40,000.- รองคณบด/ี 
วันวิสาข์/ เสาวนีย์/  

นารา  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับส านักหอสมุด
จัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis และ
โปรแกรมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การใช้ 
Microsoft Word, การสืบค้นเพื่อการ
วิจัย, การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
การจัดท าโปสเตอร์วิชาการเพื่อการ
เผยแพร่ผลงาน ฯลฯ ให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 และ
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
ผ่านรูปแบบออนไลน์  

1.4.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการขอใบอนุญาตทาง
จริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย - เสาวนีย/์ วันวิสาข์/ 
ศรัณญาพัชต ์

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการ
พิ จารณาจริยธรรมการท าวิจั ยใน
มนุษย์ของคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งปี
การ ศึกษา 

1.5 การเผยแพร่งานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาให้แพร่หลายอย่างมี
ระบบและยั่งยืน 

1.5.1 โครงการจัดท าวารสารทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย - คณบด/ี รองคณบด ี
หน.สนง. / นารา 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะท างานจัดท า
วารสารทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับสถาบัน 
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วิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นที่ปรึกษาหลัก 
รวมทั้ งได้ เสนอต่ อที่ ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการต่อไป ในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2565  

1.5.2 โครงการจัด/ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย 100,000.- รองคณบด/ี  
หน.สนง./ บุคลากร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2565 วันที่ 
25 มี นาคม 2565 รวมทั้ งบั ณฑิ ต
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานเด่นระดับบัณฑิตศึกษา “Grad 
– Showcase ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย 
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กิจกรรม 

 
โครงการ 

 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
จ านวนเงิน 

 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ/ ผลการด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและสังคม 

2.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยก่อน
เวลาที่ก าหนด (5 ปี)  

ฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

ตามหลักเกณฑ ์ เสาวนีย/์ วันวิสาข์/ 
ศรัณญาพัชต์  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรปรับปรงุ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะ/ส่วนงาน
วิชาการเสนอคณะกรรมการประจ า
บัณฑิ ตวิทยาลั ยพิ จารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป จ านวน 13 หลักสูตร 

2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหมระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองตอสังคม
และภาวะมีงานท า 

2.2.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อสังคม  
และภาวะการมีงานท า 

ฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

ตามหลักเกณฑ ์ เสาวนีย/์ วันวิสาข์/ 
ศรัณญาพัชต์  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกิจกรรมและ
ช่องทางต่าง ๆ  ร่วมกับคณะ/ส่วนงาน
วิชาการ และสาขาวิชา เช่น โครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและ
หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา การ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีคณบดี/
หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่มีการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมเป็น
กรรมการอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ  โดยในปี
การศึกษา 2564 มีหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณะเสนอคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป จ านวน 1 หลักสูตร 
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กิจกรรม 

 
โครงการ 

 
แหล่งงบประมาณ 

 
จ านวนเงิน 

 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ/ ผลการด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา  
3.1 เสริมสรางและสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก และทักษะ
สากลของอาจารยและบุคลากร
บัณฑิตศึกษา 

3.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของ
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

คณะ/ส่วนงาน
วิชาการที่

อาจารย์และ
บุคลากรสังกัด 

ตามหลักเกณฑ ์
 
 

วารุณ/ี ทรงธรรม/ 
ศรัณญาพัชต ์

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะ/ส่วน
งานวิชาการในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาใน
การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ทั้ง
รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 การพัฒนาทั กษะทางด้ าน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
ใหแกอาจารยนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาและบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

3.2.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

คณะ/ส่วนงาน
วิชาการที่

อาจารย์และ
บุคลากรสังกัด 

ตามหลักเกณฑ ์
 
 

วารุณ/ี ทรงธรรม/ 
ศรัณญาพัชต ์

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะ/ส่วน
งานวิชาการในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาใน
การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาทั้ง
รูปแบบออนไซต์และออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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กิจกรรม 

 
โครงการ 

 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
จ านวนเงิน 

 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ/ ผลการด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
4.1 การสงผลงานวิ จั ยระดั บ
บัณฑิตศึกษาและการรวมเป็น      
เจาภาพในการจัดประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

4.1.1 โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย โครงการ 1.5.2 รองคณบด/ี  
หน.สนง./ บุคลากร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2565 วันที่ 
25 มี นาคม 2565 รวมทั้ งบั ณฑิ ต
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานเด่ นระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา       
“Grad – Showcase ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการประชุมวิชาการ
ดังกล่าวด้วย  (โครงการ 1.5.2) 

4.2 การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม
วิชาการการน าเสนอผลงานของ
บัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ 

4.2.1 โครงการจัดส่งผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย      
ในที่ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา     
ทั่วประเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 30,000.- วันวิสาข์/ เสาวนีย/์ 
วารุณี   

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ยสนั บสนุ น งบ 
ประมาณให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไปน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการทั่วประเทศตลอดทั้งป ี

4.3 การน าเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต   

4.3.1 การสร้างระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย - รองคณบด/ี  
หน.สนง./ 

วันวิสาข์/ เสาวนีย์   

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนและส่ งเสริมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาในระดับ
นานาชาติทั้งโดยการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการและการน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ โดยมี งบประมาณ
สนับสนุนตลอดทั้งปี รวมทั้งการร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวที
ให้แก่นิสิตในการน าเสนอผลงานด้วย 
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กิจกรรม 

 
โครงการ 

 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
จ านวนเงิน 

 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ/ ผลการด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 
5.1 การจัดหาแหลงทุนพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและเครือขายรวม
พัฒนา 

5.1.1 โครงการจัดหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
เครือข่ายร่วมพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย - คณบด/ี หน.สนง./ 
วันวิสาข์/ เสาวนีย์  

 
 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ ในการ
ประสานงานกับส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ในการขอรับทุนและ
ติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งการ
เบิกจ่ายทุนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึ กษาที่ ได้ รั บทุ นวิ จั ย รวมทั้ ง
ประสานงานข้อมูลกับคณะ/ส่วนงาน
วิชาการต่าง ๆ  ที่มีนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ ทคบร. และ 
สคบท. ในการสร้างเครือข่ายทุน
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่าย
ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

5.2 การใหทุนเรียนดีแกนิสิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่ อเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโทและเอก 

5.2.1 โครงการจัดหาทุนเรียนดีแก่นิสิตระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก 

บัณฑิตวิทยาลัย - คณบด/ี หน.สนง. 
 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 เป็ นโครงการที่ มหาวิทยาลั ยเคย
ด าเนินการและชะลอไประยะหนึ่ ง 
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็น
โครงการที่ดีและมีประโยชน์ จึงเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนใหม่เพื่อ
เป็นระบบและกลไกในการสร้างแรง      
จูงใจให้มีผู้ สนใจเข้าเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษามากยิ่งขึ้นต่อไป  

5.3 การสรางเครือขายรวมพัฒนา
บัณฑิตศึกษา 

5.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยทางภาคใต้
ของประเทศไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย - คณบด/ี หน.สนง. 
 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นสถาบันสมาชิก   
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ (ทคบร.) รวมทั้งสภา
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คณะผู้ บริ หารบั ณฑิ ตศึ กษาแห่ ง
ประเทศไทย (สคบท.) มาอย่างต่อเนื่อง 
จึงได้ริเริ่มประสานงานกับสถาบัน 
อุดมศึกษาในภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือบัณฑิตศึกษาเชิงพื้นท่ี
และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ต่อไป  
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กิจกรรม 

 
โครงการ 

 

แหล่ง
งบประมาณ 

 
จ านวนเงิน 

 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ/ ผลการด าเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการบณัฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.1 การพัฒนาและจัดรูปแบบของ
องคกร 

6.1.1 โครงการปรับเปลี่ยนส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
แบบสมารทออฟฟศ (SMART Office) 

บัณฑิตวิทยาลัย - รองคณบดี/  
หน.สนง./ บุคลากร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยได้ ให้ความส าคัญ    
และก าหนดนโยบายเรื่องนี้ไว้ในแผน       
กลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 
2568 รวมทั้ งได้มีการแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่ งมีการประชุมปรึกษาหารือโดย
ล าดับ และริเริ่มเตรียมการพัฒนา
ระบบให้บริการนิสิตยื่นเรื่องต่าง  ๆ
ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริม่เข้าศึกษา
จนส าเร็จการศึกษา เป็นการเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่
นิสิตได้มากขึ้น และจะขยายการ
พัฒนาระบบอ่ืน ๆ เพื่อรองรับและ
สนับสนุ นการเป็ น SMART Office 
ตามล าดับต่อไป  

6.1.2 โครงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx 

บัณฑิตวิทยาลัย - คณบดี/ รองคณบดี/ 
 หน.สนง./ เสาวนีย์  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการเพื่อพัฒนาและรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
แนวทาง EdPEx โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากร        
มี การให้ ผู้ บริหารและบุ คลากรที่
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เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมแนวทาง 
EdPEx ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีการ
ประชุมส านักงานเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและร่วมกันจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx 
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา 

6.1.3 โครงการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู
ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย - เสาวนีย์/  
ศรัณญาพัชต์ 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
โดยการมี ส่ วนร่ วมของผู้ บริ หาร 
คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อร่วมกัน
วางแผน ด าเนินการ และรวบรวมข้อมูล
รายงานผล    ในส่วนของการจัดการ
ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยและการ
จัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี
การด าเนินการโดยผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการบัณฑิต
วิทยาลั ยพบอธิการบดี  วั นที่  29 
ตุลาคม 2564, โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (มุมมองและ
ประสบการณ์  : อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต) วั นที่  17 ธั นวาคม 2564, 
โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงาน
วิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565,  การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย (วาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา), 
การประชุมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ฯลฯ โดยน าข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการ
จัดท าแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการ และ
อื่น ๆ  ส าหรับเป็นทิศทางและแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไป 

6.1.4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือตอบสนองต่อ       
ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บร การบัณฑ ตว ทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย - รองคณบดี/ 
หน.สนง./ นารา  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีบริการให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตทั้งโดยการติดต่อที่ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย และระบบออนไลน์ให้
นิ สิ ตสามารถติ ดต่ อขอค าปรึกษา
แนะน าได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทาง
โทรศั พท์  ไลน์ กลุ่ ม เฟสบุ๊ ค เพจ 
เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นช่องทางในการ
แจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหา
ให้ แก่ นิ สิ ต ได้ ทั นท่ วงที  ฯลฯ  
นอกจากนี้ได้มีการจัดโครงการพบนิสิต
ที่วิทยาเขตพัทลุงผ่านรูปแบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่19 มกราคม 2565 เพื่อรับฟัง
เสียง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ ส าหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสนับสนุนการ
เรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

6.2 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

6.2.1 โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านจากระบบการ
จัดการรูปเล่มวิทยานิพนธ์สู่ระบบ i-Thesis แบบสมบูรณ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย โครงการ 1.4.1   วันวิสาข์/ เสาวนีย์  มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับส านักหอสมุด
มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis 
ให้แก่นิสิตที่ เข้าศึกษาตั้ งแต่ปีการ 
ศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถใช้งานระบบเป็นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ          
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ส่วนนิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา 2562 
(ปัจจุบันเหลือรุ่น 2560 – 2561) จะ
ทยอยส าเร็จการศึกษาโดยส่งรูปเล่ม
ฉบั บสมบู รณ์ ตามเง่ือนไขเดิ มจน
เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบ iThesis 
แบบสมบูรณ์ต่อไป (โครงการ 1.4.1) 

6.3 การพ ัฒนาระบบการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ยั่งยืน 

6.3.1 โครงการพ ัฒนาระบบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    
ที่ยั่งยืน 

บัณฑิตวิทยาลัย 100,000.- 
 

หน.สนง./ บุคลากร มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
มีการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดย
คณะ/ส่วนงานวิชาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นหน่วยประสานงาน และได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาขึน้โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการมาจากทุกคณะ/ส่วนงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้
ยังได้มีการพัฒนาระบบรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยส านักคอมพิวเตอร์ 
ขณะนี้ได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวในการรับ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2565 แล้ว  
 

6.4 การปฏิ บั ติ หนาที่ ของบั ณฑิ ต        
ว ิทยา ลัยท่ีว ทยาเขตพัทลุง 

6.4.1 โครงการจัดการระบบการให้บร การของบัณฑ ตวิทยาลัย 
ท่ีว ทยาเขตพัทลุง 

บัณฑิตวิทยาลัย 50,000.- รองคณบดี/ นารา มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่ งตั้ งรอง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบหมาย
ภารกิจในการก ากับดูแลและประสาน 
งานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา รวมทั้งการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัยที่วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้  ได้
ประสานงานเรื่องสถานท่ีและได้รับ
อนุเคราะห์จากทางส านักคอมพิวเตอร์
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ไว้ เบื้ องต้นแล้ ว แต่ เนื่ องจากช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โคโรนา (Covid-19) จึงได้มีการประสาน 
งานและให้ บริ การโดยผ่ านระบบ
ออนไลน์เป็นหลัก เมื่อสถานการณ์แพร่
ระบาดลดความรุนแรงและคลี่คลายแล้ว
จะด าเนินการเรื่องสถานที่ให้บริการแบบ
ออนไซต์ควบคู่ไปกับออนไลน์ต่อไป 

6.5 การจ้างงานต าแหนงผูชวย
วิจัยของคณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

6.5.1 โครงการส่งเสร มและสนับสนุนการจ้างงานของผูชวย
วิจัยของคณาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คณะ/ส่วนงาน
วิชาการ/ 
สาขาวิชา 

ตามหลักเกณฑ์ หน.สนง./  
ศรัณญาพัชต์  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประสานงาน
กับคณะ/ส่วนงานวิชาการ และสาขา 
วิชาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จ้างงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
ผูชวยวิจัยของคณาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยใช้
งบประมาณของคณะ/ส่วนงานวิชาการ
และสาขาวิชา  ทั้งนี้  ได้มีการปรึกษา   
หารื อและขอความร่ วมมื อผ่ าน
กิจกรรมและโครงการต่ าง ๆ เช่น 
โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงาน
วิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา, การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการ
ประชุมประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ฯลฯ  

 


