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ส่วนที่ 1 

บทวิเคราะห์องค์กร 
 

1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (External Environment) 

1.1.1 กระแสโลกาภิวัฒน์และการพัฒนาที่ย่ังยืน (Global Dynamics and Sustainable Development) 
ศตวรรษที่ 01 ได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะ

ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าของการแปลงข้อมูล (data) เป็นสาระสนเทศ (Information) 
รวมถึงการใช้สมองกลท างานแทนสมองมนุษย์ อุตสาหกรรม 4.2 (Industry 4.0) หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค
ที่ 4 มีการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานในภาคการผลิตทั้งในกระบวนการออกแบบ การผลิต การบริการ โดยมี
การเชื่อมโยงกันของทุกหน่วยในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบจนถึงปลายทางผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ก้าวหน้า ช่วยเพ่ิมศักยภาพการผลิต ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ มีการเชื่อมต่อ Internet of 
Things เพ่ือเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ การน าหุ่นยนต์อัตโนมัติมาเป็นผู้ช่วยในสายการผลิตท าให้เกิดประโยชน์
ในหลายด้านทั้งด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ และรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท าให้
กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นสามารถผลิตสินค้าหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงการ
ขยายไปส่วนอื่นๆด้วย โดยเฉพาะการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าทันความก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ ประกอบกับมนุษย์พร่องคุณธรรมมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของทั้งคน สัตว์และพืช ความ
พยายามในการพัฒนาสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว (One Health) ยังมีข้อจ ากัด โดยจุดตั้งต้นอยู่ที่มลพิษของ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้อาศัย พืชและสัตว์ที่ใช้บริโภคมีสารเคมีและสารพิษก่อเกิดมะเร็งและโรคอ่ืนๆในมนุษย์ คนไทยยัง
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างผลผลิตที่มากแบบฉาบฉวย ขาดความรู้จริงเรื่องความปลอดภั ยและความยั่งยืน 
สภาวะอาหารโลกก าลังเน้นคุณภาพอาหารที่มุ่งใช้อาหารเป็นยามากขึ้น เพิ่มความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันที่เกิดจากความไม่เท่าทันธรรมชาติ ความนิยมสารเคมี ความนิยมความสุขสบาย และรวมถึง
การเห็นแก่ตัว องค์การสหประชาชาติและทุกประเทศในโลกจึงหันมาให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับ “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยประกาศเป้าหมายความยั่งยืน 17 มิติ (SDGs 2030) ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน 0) ขจัดความหิวโหย 
3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้ าและ
สุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 12) ลดความเหลื่อมล้ า 11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 10) 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม         
ไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งการจัดการศึกษาเป็นมิติที่ส าคัญ และเชื่อมโยงกับ     
ทุกมิติที่จะน าพาประเทศชาติสู่ความอยู่รอดและยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.1.2 ทิศทางประเทศไทย 

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ได้จากการทบทวนเอกสารหลัก 5 รายการ คือ    
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 02 ปี (พ.ศ. 0561 – 0582) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
0562 – 0564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 0562 – 0579) 4) สถิติและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 5) บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะน าเสนอแบบบูรณาการจ าแนกเป็น
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1.2.1 การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  
ประเทศไทยมีเป้าหมายพัฒนาสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 0582 ดังนั้นนอกจากจะ

พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ให้มั่นคงและยั่งยืนแล้วยังจ าเป็นต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่
มีศักยภาพสูง มีภูมิคุ้มกันและทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะทางปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ที่สามารถ
น าพาประเทศให้มีความมั่งคั่ง เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์คือ 

1) เป็นประเทศรายได้สูงและกระจายรายได้อย่างเป็นระบบ  
0) เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจีสติกส์ของภูมิภาค  
3) เป็นชาติการค้าและบริการ  
4) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน  
5) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ  
6) มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยขับเคลื่อนภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  
1) ความมั่นคง  
0) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ   

      การจัดการศึกษาทุกระดับจึงจ าเป็นต้องสร้างการรู้จริง ต่อยอดองค์ความรู้ได้ และเข้าใจ/
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของภูมิปัญญาตามความเฉพาะ
ของศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) คือแนวคิดของการพัฒนาโดยองค์การ
สหประชาชาติที่สอดคล้องกับ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “การพัฒนาที่ย่ังยืน” เป็น “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดย
ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” ซึ่งใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ปี   
พ.ศ. 0558 – 0573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยมีจ านวน 17 เป้าหมาย (ดังกล่าวแล้วข้างต้น)  
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1.1.2.2 การพัฒนาโดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ทิศทางประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (2560 – 2564) 

ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  แต่คุณภาพคนไทยก็เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องน า    
สู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ (1) เริ่มต้นที่พัฒนาการเด็กสมวัยลดลง กล่าวคือ เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการไม่
สมวัยเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ในปี 0553 ถึงปัจจุบันเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 06 ถึงร้อยละ 32 (0) การพัฒนาทางปัญญา
จากผลการสอบ PISA โดยน าความรู้จากการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริงต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา และด้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน (3) ส าหรับทักษะที่จ าเป็นของแรงงาน
จากมาตรวัด 12 ระดับ ทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่า 5 ส่วนทักษะด้านไอทีระดับ 7 – 8  (4) ภาวะสุขภาพของคน
ไทยเป็นอีกปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือแม้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่คน
ไทยมีผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้าน และติดเตียงสูง (5) โรคท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตประจ าวันแบบกินมากเคลื่อนไหว
น้อย (Sedentary Life Style) เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด (6) นอกจากนี้จากการใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมากมาร่วม 52 ปี ท าให้ประเทศไทยขาดความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย เกิดโรคมะเร็ง      
สูงที่สุดในภูมิภาค อันที่เกิดจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม สารพิษและสารเคมีในอาหาร การเลือกวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร และวิธีปรุงอาหาร ตัวอย่างเหล่านี้ท าให้รัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการประคับประคอง  
เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงมีความจ าเป็นต้องปลูกฝังและด าเนินการทุกมิติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

 
1.1.2.3 การพัฒนาประชากรในศตวรรษที่ 21 

ประชากรในศตวรรษที่ 01 ต้องพัฒนาทักษะให้สอดรับกับความเฉพาะของบริบทที่     
เปลี่ยนแปลง สังคมฐานความรู้ต้องเปลี่ยนทันทีเป็นสังคมฐานปัญญา (Wisdom Society) คนวัยท างานต้องมี
สมรรถนะสูง มีความสามารถเฉพาะทางและมีทักษะมากกว่าหนึ่งอย่าง (Multiple Skills) มีกรอบทักษะที่        
วงการศึกษานิยมกล่าวถึง 4 ประการ คือ  

1) ความรู้ในวิชาหลัก (Core Subjects) ความรู้สหวิทยาการ ( Interdisciplinary) และ
ความรู้รอบตัวอื่นๆ  

0) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Life and Career Skills) 
3) ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) และ  
4) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media, Technology Skills)  

ทักษะตามกรอบดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 3Rs+8Cs (แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 0561 – 0579, หน้า 
16) คือ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เข้าใจความต่างของวัฒนธรรม 
การร่วมมือ การสื่อสาร และการเท่าทันสื่อ การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
รวมถึง ความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้จ าเป็นต้องก้าวข้ามการจัดการศึกษาที่เน้นสาระวิชา
สู่การพัฒนาทักษะดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
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นอกจากนี้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็น “คนไทย 4.0” จึงต้องเปลี่ยนตัวเองใน 4 มิติ คือ  
1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ความสามารถจ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ

มากขึ้น  
0) เป็นคนที่เรียนรู้เพื่อมุ่งสร้างการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
3) เปลี่ยนจากคนไทยที่เน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่รับผิดชอบต่อสังคม และ  
4) เปลี่ยนจาก Thai-Thai เป็น Global-Thai ซึ่งเป็นคนไทยที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับและ    

มีศักดิ์ศรีในเวทีสากล การจัดการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษาต้องมุ่งเป้าที่พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มี
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 01 รวมถึงเป็นคนไทย 4.2  

 
1.1.2.4 บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนเป็นอีกเรื่องที่ต้องอาศัยการจัดการศึกษาเป็น
ตัวหนุนเพ่ือให้ 3 เสาหลัก (เสา 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง , เสา 0 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
และ เสา 3 ประชาคมเศรษฐกิจ) มีความมั่นคงและผลักดันภูมิภาคนี้ให้มีบทบาท ความส าคัญ และมีอ านาจ
ต่อรองในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้าและเศรษฐกิจ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความเข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรม ความมั่นคงกลมเกลียว รวมถึงการศึกษาต้องคิดรองรับพลเมืองอาเซียน 522 ล้านคน ไม่สามารถคิด
เฉพาะ พลเมืองไทยเพียง 67.6 ล้านคนอีกต่อไป จึงเป็นทั้งโอกาสและความยากของการจัดการศึกษาไทยระดับ
ปริญญาตรีลงไป ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือตอบสนองพลเมืองอาเซียนเป็นความท้าทายของ
มหาวิทยาลัยไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในภาคใต้ อันรวมถึงมหาวิทยาลัยทักษิณด้วย นอกจากนี้ ASEAN Work 
Plan for Education 2016-2020 ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 8 ประเด็นหลัก โดยมี 3 ประเด็นที่
เชื่อมโยงกับการจัดการบัณฑิตศึกษา คือ 1) จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) สร้างความเข้มแข็งด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) ส่งเสริมบทบาทอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายกับ
ผู้ประกอบการ 

 
1.1.2.5 สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย 

การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 67.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 11.3 ล้านคน คือ 16.7% และจะเพ่ิมเป็น 02% และ
มีจ านวนมากกว่าเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีในปี 0564 ซึ่งถือว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ อัตราการดูแลผู้สูงอายุ
ปัจจุบันโดยคนวัยท างาน (15 – 59 ปี) คือ 1 : 4 แต่ในปี พ.ศ. 0574 จะเพ่ิมเป็น 1 : 1 ดังนั้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 จึงมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หากคนมีคุณภาพทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะท าให้อัตราการพ่ึงพิงของ
ผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานต่ าลง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นต้องสร้างปัญญา (Wisdom) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอเพ่ือให้เกิดทักษะหลากหลายในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้รองรับอัตราการพึงพิงที่สูงขึ้น 4 เท่า   
ในอีก 10 ปี ข้างหน้านอกจากนี้การเพ่ิมหลักสูตรที่ตอบสนองสังคมสูงวัยก็มีความจ าเป็นมากที่ทุกมหาวิทยาลัย
ต้องร่วมรับผิดชอบตามบริบทและศาสตร์ของตน 
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1.1.2.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
แม้ประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือน

การใช้ผลงานวิจัยในเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนบ้านเมืองยังไม่เห็นชัดเจนซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพงานวิจัย 
ปริมาณงานวิจัย และทิศทางการวิจัยที่อาจไม่ตรงเป้าหรือไม่สอดคล้องอย่างสูงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ    
เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าสิงคโปร์และเกาหลีใต้ 
6 – 12 เท่า และการกระตุ้นให้ภาคเอกชนท าวิจัยเพ่ือพัฒนายังไม่มากนัก การลงทุนวิจัยในภาคอกชนของ
ประเทศไทยน้อยกว่าสิงคโปร์และเกาหลีใต้ 7 – 11 เท่า 

จากการส ารวจพบว่าในปี 2559 ภาคเอกชนไทยมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนารวมทุก       
บริษัท  8 หมื่ นล้ านบาท คิด เป็นประมาณ 3 ใน  4 ของค่ า ใช้ จ่ ายวิ จั ยและพัฒนาของทั้ งประเทศ 
(http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798160) ส่วนสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับบุคลากรวิจัยและพัฒนาภาครัฐโดยเป็นบุคลากรวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชน ร้อยละ 55 และภาครัฐร้อยละ 45 นักวิจัยส่วนใหญ่ของภาครัฐ ร้อยละ 61 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รองลงมาคือปริญญาเอก ร้อยละ 32 และปริญญาตรี ร้อยละ 7 ในขณะที่ภาคเอกชนจะมีสัดส่วนที่
กลับกัน โดยมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกเพียงร้อยละ 2 ปริญญาโทร้อยละ 10 และปริญญาตรีร้อยละ 88 ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยตั้งเป้าจ านวนนักวิจัย 05 คนต่อ 12 ,222 
ประชากร เวลาผ่านไปกว่าทศวรรษในปี 0558 ประเทศไทยมีจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
ทั้งสิ้น 89,617 คน คิดเป็นสัดส่วนจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา 13.6 คนต่อประชากร 12,000 คน สวทน. ได้
จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไว้ใน 3 มิติ ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมระดับหัวรถจักร ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 60 คน ต่อ
ประชากร 12,000 คน จากเดิม 13.8 คนต่อประชากร 10,000 คน 2. การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
รองรับภาคการผลิตและบริการ โดยตั้งเป้าหมาย ติด 1 ใน 14 (จากอันดับที่ 57 ในปี พ.ศ.2559) และเพิ่ม
สัดส่วนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3 ของเยาวชนทุกช่วงวัย 
จากที่น้อยกว่า 1% ใน พ.ศ. 2559 (http://www.komchadluek.net/news/edu-health/327575) 

 

1.1.3 ทิศทางการอุดมศึกษาไทย 
        ทิศทางอุดมศึกษาไทย สรุปจากเอกสารหลัก คือ 1) พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 0560 0) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 0560 3) สถานะมหาวิทยาลัยในโลก และ 
4) บทวิเคราะห์อนาคตมหาวิทยาลัยไทย 

 

1.1.4 การสร้างการรู้จักของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล (Global Visibility)  
1.1.4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยในโลกจ าเป็นต้องให้เป็นที่รู้จัก (Visibility) เพ่ือประโยชน์ในการขยายงาน และ
น าเสนอผลงานสู่สายตาโลก การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นอีกช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก องค์กรที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักรวมถึงเกณฑ์การจัดอันดับ ดังตารางที่ 1 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798162
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/307575
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ตารางท่ี 1 องค์กรและเกณฑ์จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

องค์กรที่จัดอันดับ เกณฑ์ 
Thai University 
ranking (UniRank) 

1. ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                                           
2. จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก3.จัดการศึกษาในที่ตั้ง 

Webometrics for 
Ranking Web of 
Universities 

1. Visibility (50%) เป็นการให้คะแนนจ านวน Back Link                                                                     
2. Activity (50%) โดยคะแนน Presence (20%) ปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย   Openness (15%) คลั งข้อมูลงานวิจั ยของมหาวิทยาลั ย  
และ Excellence (15%) จ านวนงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย  

The UI Green 
Metric World 
University Ranking 

1. ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน (15%) 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (21%) 
3. การจัดการของเสีย (18%) 
4. การจัดการน้ า (10%) 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (18%) 
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (18%) 

Time Higher 
Education 
University Ranking 

1. Outlook: People, research(7.5%)                                                                 
2. Research: Volume, income, reputation (30%)                                                            
3  Citation: research influence (30%)                                                                              
4. Industry income: Innovation (2.5%)                                                                 
5. Teaching: the learning environment (30% 

Center for World 
University Ranking 
(CWUR) 

1. Quality of Education (15%)    
2. Alumni Employment (15%)  
3. Quality of Faculty (15%)  
4. Research Output (15%)  
5. Quality Publications (15%)  
6. Influence (15%)  
7. Citations (10%) 

 University Ranking 
by Academic 
Performance 
(URAP) 

1. จ านวนบทความ  (21 %) 
2. การถูกอ้างอิง (21 %) 
3. จ านวนเอกสารวิชาการ (10 %) 
4. คะแนนรวมผลกระทบของบทความ  (18  %) 
5. คะแนนรวมผลกระทบของการถูกอ้างอิง (15 %)  
6. ความร่วมมือระหว่างประเทศ  (15 %)   
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1.1.4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนิยมน ามาใช้ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตรมี 0 ระบบ คือ ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ 
ASEAN University Network (AUN QA-Program level) ซึ่งเป็นระบบที่ พัฒนาให้สอดรับกับทิศทางของ 
ASEAN Qualification Framework (AQRF) ทั้งนี้การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาไทยและอาเซียนอยู่
ภายใต้การร่วมคิดร่วมท าของหลายองค์กร เช่น SEMEO RIHED, AQAN และ AUN นอกจากนี้ สมศ. ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบและ/หรือน าระบบที่นอกพ้ืนที่อาเซียนมาใช้ เช่น ระบบประกันคุณภาพจาก
สมาคมประกันคุณภาพสหภาพยุโรป (Europe Network for Quality Assurance: ENQA) และเครือข่าย เช่น 
DAAD, DIES และ Asia Pacific Quality Networkซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 0211 และมี
ความชัดเจนขึ้นตามล าดับ บางมหาวิทยาลัยเตรียมอาจารย์ให้มีความพร้อมด้านการสอนเทียบเคียงกับประเทศที่
มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษา เช่น United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) เพ่ือ
จัดการศึกษาให้เป็นสากล และหลายมหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรหาก
การจัดการระดับบัณฑิตศึกษาต้องการยกระดับมาตรฐานทั้งระดับหลักสูตรและสภาบันสามารถเลือกระบบ        
ที่กล่าวถึงข้างต้น 

 
1.1.4.3 การโอนหน่วยกิต 

ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System 
: ACTS) เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network 
: AUN) ซึ่งขณะนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 26 มหาวิทยาลัยใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาวิชาต่าง ๆ   
ที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยอมรับมาตรฐานหลักสูตรวิชาระหว่างกันเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนวิชาที่สนใจในมหาวิทยาลัยของประเทศอ่ืนในอาเซียนได้ และนับเป็นหน่วยกิตการเรียนตามที่เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนก าหนด  

 
1.1.5 ความเฉพาะของบัณฑิตศึกษา 

1.1.5.1 คุณลักษณะเฉพะของคนระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะของคนระดับบัณฑิตศึกษา พบว่ากลุ่มคนที่เข้าสู่ระบบบัณฑิตศึกษามีสองกลุ่มคือ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม Generation Z (Gen Z) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 0542 เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่อยู่แวดล้อมมากมาย มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความ 
คิดสร้างสรรค์สูง รู้จักตัวตนและมีความคิดเป็นของตัวเอง และเลือกสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองที่ดีที่สุดแล้วเท่านั้น
โดยไม่ยอมเชื่ออะไรง่าย ๆ กลุ่มที่สอง คือ Gen Y เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2543 คือ อายุประมาณ 18 – 30 ปี 
ชอบท างานเป็นทีม อดทนน้อย รอไม่ได้ ต้องการโตแบบก้าวกระโดด กล้าแสดงออก ชอบสะดวกรวดเร็ว มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสูง ขลุกแต่กับอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกได้ จนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า    
Net Gen/ Connectedness Gen (Gen C) 
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ส่วนคนที่เป็นผู้สอน (อาจารย์) คือ คน Gen B และ Gen X คน Gen B  คือคนที่มีช่วงอายุ       
54 – 70 ปี มีชีวิตเพ่ืองาน ทุ่มเทกับองค์กร เคารพกฎเกณฑ์ อดทนสูง รอบคอบ ประหยัดอดออม เคร่งครัดส่วนคน 
Gen X คือ คนที่มีช่วง อายุ 33 – 47 ปี ชอบอะไรง่ายๆ ให้ความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว ท างานแบบไม่พ่ึงใคร
เพราะรู้ทุกอย่าง ท าทุกอย่างได้ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองจนบางครั้งต่อต้านสังคม การท างานร่วมกัน
ของคน Gen B & X กับคน Gen Y & Z อย่างสมดุลเป็นประเด็นที่การจัดการบัณฑิตศึกษาต้องค านึงถึง 

นอกจากนี้ปัญหาที่แผนพัฒนาการศึกษาชาติวิเคราะห์ไว้คือ “.......ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสาธารณะของ   
คนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา.....” และ“.....บัณฑิตศึกษายังแข่งขันได้ในระดับนานาชาติต่ า
.... .” (แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 0561 – 0579, หน้า ง และ 69) บัณฑิตศึกษายังมีความจ าเป็นต้องดูแลแก้ไข
และปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่อจากการจัดการศึกษาระดับก่อนหน้านี้ และบทบาทหลักคือพัฒนา
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
 

1.1.5.2 ทุนวิจัยและทุนการศึกษา 
ทุนส าหรับวิจัยและบริการวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศทั้งทุนระยะสั้นและ

ทุนต่อเนื่อง0-3 ปี มีจ านวนมาก ตัวอย่างทุนวิจัยและบริการวิชาการภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวทช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สสว.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) , ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมส่วนทุนต่างประเทศ ที่มักให้ทุนขนาดใหญ่และ
ต่อเนื่อง และรวมถึงการร่วมวิจัยระหว่างชาติ ได้แก่ World Health Organization  (WHO), United Nation 
Education, Sciencentific and Cultural Organization (UNESCO), United Nation Children’s Fund 
(UNICEF), Association for International Cancer (AICR), Council for Asian Manpower Studies (CAMS), 
Friedrich - Ebert - Shifting (FES), World Bank, Save the Children Fun (SCF) 

ส าหรับทุนในประเทศที่สนับสนุนบัณฑิตศึกษาโดยตรงที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้แก่  
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) บริหารจัดการโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือ
พัฒนางานวิจัยให้ทันต่อการพัฒนาประเทศภายในปี 0202 เป็นโครงการของรัฐที่ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกเพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้
ยังมีทุนบัณฑิตของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
และระดับปริญญาโทไม่เกินทุนละ 322,000 และ 150,000 บาท ตามล าดับ ตามประเด็นวิจัยที่ก าหนดในแต่ละปี 
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1.1.5.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2560 
จากการทบทวนฐานข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 

0562 (ส านักงานติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา, 2560) จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน 155 
สถาบัน เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 146 สถาบัน (96 %) มีเพียง 9 สถาบันเท่านั้นที่ไม่มีบัณฑิตศึกษา โดย
มีหลักสูตรทั้งหมด 3,939 หลักสูตร เป็นปริญญาเอก 32% และปริญญาโท 72% จ านวนหลักสูตรสูงสุดสาม
อันดับแรกเหมือนกันทั้งระดับปริญญาเอกและโท คือ Social Science, Business and law (เอก 26%, โท 
31%)  Science, Math and Computer (เ อก  24%, โท 18% ) และ Engineering, manufacturing and 
Construction (เอก 14%, โท 13%) ตามล าดับและจ านวนต่ าสุดสามอันดับเหมือนกันทั้งระดับปริญญาเอก    
และโท คือ คือ Education เอก 7%, โท 8%), Agriculture and Veterinary (เอก 5%, 5%) และ Service (เอก 
4%, โท 4%) รายละเอียดดังตารางที่ 0 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2560 

ระดับ จ านวนหลักสูตร (ร้อยละ) 

ทั้งหมด สูงสุด 3 อันดับ จ านวน 
(%) 

ต่ าสุด 3 อันดับ จ านวน 
(%) 

ป.เอก 1,008 

(30) 

Social Science, Business and law  322 (26) Education 80 (7) 

Science, Math and Computer        294 (24) Agriculture and Vet. 67 (5) 

Engineering, manufacturing and 
Construction 

170 (14) Service 48 (4) 

ป.โท 0,878 

(72) 

Social Science, Business and law  883 (31) Education 233 (8) 

Science, Math and Computer        525 (18) Agriculture and Vet. 158 (5) 

Engineering, manufacturing and 
Construction 

379 (13) Service 108 (4) 

หมายเหตุ : ประมวลจากส านักงานติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา, 2560   
 

1.1.5.4 นักศึกษาต่างชาติ 
จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 0556 พบว่า นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิต 

ศึกษาส่วนใหญ่ มาจากประเทศในเอเชีย ซึ่งสิบล าดับแรกจากสูงไปต่ า ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน ลาว เวียดนาม พม่า 
อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล กัมพูชา และมาเลเซีย โดยมีหลักสูตรรองรับทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
มหาวิทยาลัยที่นิยมมาศึกษา คือ มหิดล อัชสัมชัญ จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ และเกษตรศาสตร์ ข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 0556 มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 125 สถาบัน รวมถึง
มหาวิทยาลัยทักษิณด้วย มีสถาบันที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 62 สถาบัน มีนักศึกษาระดับปริญญาโทกว่า  
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5,222 คน และระดับปริญญาเอกกว่า 1,222 คน มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติห้าอันดับแรก คือ อัชสัมชัญ 
จุฬาลงกรณ์ มหิดล รามค าแหง และราชภัฏเชียงราย สาขาที่เลือกเรียนมากที่สุด คือ ภาษาไทย บริหารธุรกิจ 
และธุรกิจระหว่างประเทศ (http://inter.mua.go.th/wp-content/uploads/0216/11/28-table4_level-
%E2%B8%9B%E2%B8%B5-56.pdf)  โดยกว่าร้อยละ 52 ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานในไทยและ
ต่างประเทศ โดยจีน ภูฏาน เกาหลีใต้ และมาเลเซียใช้ทุนส่วนตัวมากที่สุด นักศึกษาระดับปริญญาโทมาจากจีน
มากที่สุด รองลงมา คือ ลาว ส่วนระดับปริญญาเอกมาจากอินโดนี เซียมากที่สุด รองลงมา คือ จีน
(http://www.ms.ipsr. mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Presentation/0558-13-Thirapong.p) 
หลาย ๆ มหาวิทยาลัย เช่น มหิดล จุฬาลงกรณ์ สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ประเภททุนเต็ม และทุนบางส่วน     
ซึ่งในภาพรวม ๆ แล้ว (ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายรายเดือน) ประมาณ 52 ,000 – 200,000 บาท
ตลอดหลักสูตร โดยมักสนับสนุนระดับปริญญาโทไม่เกิน 0 ปี ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 3 ปี มีรายงานวิจัยระบุว่า
นักศึกษาต่างชาติต้องการการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแบบ One Stop Service (นฤมล     
น่วมอนงค,์ สุธาลี ทองม,ี สาลินา ธิยานันท์, 2547) 

 
1.1.5.5 วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
           การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยส่วนหนึ่งจั ดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

บางส่วนจัดโดยกลุ่มงานในฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือจัดในรูปของคณะกรรมการ ในที่นี้จะน าเสนอ
วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยของบางมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย วิสัยท้ศน์ 
ม.ทักษิณ ผลักดันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นบัณฑิตศึกษานวัตกรรมเพ่ือสังคม

และความยั่งยืนภายในปี 0567 
สงขลานครินทร์ การจัดการบัณฑิตศึกษาสู่นวัตกรรม 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ 

สร้างสรรค์งานวิจัยสู่สากล 
ราชภัฏสุราษฏร์ธาน ี บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้าง

องค์ความรู้เพ่ือตอบสนองปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
วลัยลักษณ์ ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย มีฝ่ายวิชาการดูและบัณฑิตศึกษา 
ราชภัฏสงขลา ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย มีฝ่ายวิชาการดูและบัณฑิตศึกษา 
ราชมงคลศรีวิชัย ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย มีฝ่ายวิชาการดูและบัณฑิตศึกษา 
หาดใหญ่ ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย มีฝ่ายวิชาการดูและบัณฑิตศึกษา 

 

http://inter.mua.go.th/wp-content/uploads/2016/11/08-table4_level-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-56.pdf
http://inter.mua.go.th/wp-content/uploads/2016/11/08-table4_level-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-56.pdf
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มหาวิทยาลัย วิสัยท้ศน์ 
เกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่น สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็น
แกนน าในการระดมภูมิปัญญา และชี้น าทิศทางเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

มหิดล น าพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่คุณภาพระดับโลก 
จุฬาลงกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและผลักดันการพัมนาคุณภาพนิสิตและ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในโลกและ
เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพ่ือน าพามหาวิทยาลัย      
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 

เชียงใหม่ มีความเป็นเลิศในการก ากับและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 
รังสิต มุ่งเป็นศูนย์วิชาการที่มีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ เพ่ือเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่บนพ้ืนฐานของการวิจัย และเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ 

 

1.2 สภาพแวดล้อมสถาบัน (Internal Environment)  
1.2.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.2.1.1 พันธกิจ ทิศทาง และ ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
จากการทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 0561 – 0582 ฉบับ

ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 05 สิงหาคม 0561 และ 07 ตุลาคม 0561 จากการการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงในโลก แผนยุทธศาสตร์ชาติ 02 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 บริบทพ้ืนที่ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย และภาคใต้ รวมถึงสถานะของมหาวิทยาลัยทักษิณในอดีต
และปัจจุบัน มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3 ประเด็นคือ 1) มีระบบการผลิตครูแบบบูรณาการร่วมระหว่างคณะ , 
2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Base) และ 3) มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 5 ประเด็น คือ 1) ความเป็นเลิศด้าน
การผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน , 0) ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม , 3) 
ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา , 4) การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และ 5) 
ความมั่นคงทางการเงิน โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 0582 (Academic Excellence Through Social Relevance within 
0237)” ดังปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม” และบริหารภายใต้ค่านิยมร่วม คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรมมุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า และน าพาสังคม โดยมีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัว คือ 1) TSU 01ความพึงพอใจของ         
ผู้ใช้บัณฑิต,  2) TSU 02 ผลงานวิจัยและงานสร่างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ , 3) TSU 
23 ผลงานวิจัยและงานสร่างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือชิงพาณิชย์,  4) TSU 04 จ านวนผลงานวิจัย  
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งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมีมูลค่า, 5) TSU 05 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย, 6) TSU 06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
และในปีการศึกษา 0560 มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานให้ทบทวนแผนให้สอดรับกับบ OKRs ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 0563-0564 (หนังสือที่ อว.8020.20/ว2520 ลงวันที่ 04 กรกฎาคม 0563) สาระหลัก คือ
การผลักดันทุกพัทธกิจเพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม ภายในปี พ.ศ. 0567
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1.2.1.2 คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยระบบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จนถึงปีการศึกษา 0557 และระบบของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน (ASEAN University Network 
Qua;ity Assurance-AUN-QA) ตามระบบที่ที่ประชุมอธิการบดีได้น ามาใช้ เรียกว่า CUPT QA (The Council of the 
University Presidents Quality Assurance) จนถึงปีการศึกษา 0559 อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร คือ EdPEx ซื่งอยู่ระหว่างการรอผลและเผยแพร่ผล
การประเมินสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาที่เด่นคือการก าหนดทิศทางมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิตแล้วถ่ายทอด
ลงสู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นระบบ การผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนในการสร้างประสบการณ์ตรง การบริการวิชาการ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ ส่วนจุดที่ควรพัฒนา เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพของหลักสูตรตามความต้องการของ
ประเทศ การดูแลระบบและกลไกการบริหารบัณฑิตศึดษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงสากล การจัดการความรูเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากความรู้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยทักษิณ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปีการศึกษา 2558 – 2561 และความ 
         เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  
 

จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา ปีการศึกษา  ความเชื่อมโยง
กับบัณฑิตศึกษา 2558 2559 2560 2561 

จุดแข็ง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนในการสร้าง
ประสบการณ์จริง 

/ / / / ปานกลาง 

บูรณาการหลักสูตรร่วมระหว่างคณะและหน่วยงาน / / / / มากที่สุด 
การก าหนดทิศทางมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต
แล้วถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

/ / / / มากที่สุด 

การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสังคม / / / / ปานกลาง 

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกสูง และอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการมีแนวดโน้มสูงขึ้นตามล าดับ 

/ / / / มาก 

การถ่ายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติทุก
ระดับ 

/ / / / มาก 

การด าเนินการตามนโยบายความเป็นนานาชาติ  / / / มากที่สุด 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรยกระดับคุณภาพผลงานบัณฑิตศึกษาเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล 

/  / / มากที่สุด 
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จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา ปีการศึกษา  ความเชื่อมโยง
กับบัณฑิตศึกษา 2558 2559 2560 2561 

การทบทวนระบบและกลไกในการจัดการเรียนการ
สอน ระดับบัณฑิตศึกษา และระบบบริหารและจัด  
การเพ่ือการส าเร็จการศึกษา 

 / / / มาก 

ด าเนินการจัดตั้ง TLO เพ่ือสนับสนุนงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 /   มาก 

การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า /  /  ปานกลาง 

การวิเคราะห์ศักยภาพของหลักสูตรตามความต้องการ
ของประเทศ 

 / / / มากที่สุด 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ 

การจัดท าข้อมูลสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 

 

/ 

/ / / มาก 

มาก 

การวิเคราะห์ต้นทุนรายหลักสูตร / / / / มากที่สุด 

การจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ความรู้สูงสุด / / / / มาก 

การก าหนดคู่เทียบที่เหมาะสม  / / / ปานกลาง 

การศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับ         
การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 

/ / / / ปานกลาง 

การผลักดันให้เกิดการบูรณาการการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ระหว่างคณะต่าง ๆ 

/ / / / มาก 

ผลการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 3.00 3.19 ระดับ 
2 

(EdPEx) 

ระดับ  
3 

(EdPEx) 

 

 
1.2.1.3 ความเสี่ยง/ความท้าทายและความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
           ความเสี่ยงและความท้าทายของมหาวิทยาลัยทักษิณในตารางที่ 5 ได้จากการทบทวนแผนบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 0562 – 0560 และจากการทบทวนการด าเนินงานในช่วง 0558 – 0560 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ความท้าทายและระดับความเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
 

ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา ระดับที่วิเคราะห์
ความเสี่ยง 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560 – 2562 
การผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มาก 
การจัดการระบบการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นนานาชาติ มาก 
ความมั่นคงทางการเงิน มาก 
จ านวนนิสิตลดลง มากที่สุด 

จากการทบทวนการด าเนินงานในช่วง 2558 – 2562 
ระบบและกลไกในการวิเคราะห์หลักสูตรเชิงลึกที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ มากที่สุด 
คุณภาพของระบบและกลไกการท าการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มาก 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบ AUN QA ของบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1-0 ในปี 0558-0559 และ มีระดับ 3 มากขึ้นเล็กน้อยในปี 0562) 

มากที่สุด 

ทุนส าหรับการวิจัย 
(ต่ าสุดเทียบกับมหาวิทยาลัยในเครือเทางามและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป) 

มากที่สุด 

การจัดการศึกษาขณะ/ภายหลังการรับผลกระทบจาก COVID 19 มาก 
จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลง มากที่สุด 

 
1.2.1.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ในปี 0218 การจัดอันดับในประเทศไทยโดย 
UniRank มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในระดับ 49 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 104 มหาวิทยาลัย จาก  Webometrics for 
Ranking Web of Universities ในระดับโลกระดับ 3877 เป็นล าดับ 08 เทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และการจัด
อันดับโดย The UI Green Metric World University Ranking ในปี 0217 อยู่ในระดับ 503 จาก 516 มหาวิทยาลัยใน 
76 ประเทศ ในตารางที่ 6 ได้แสดงเกณฑ์เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาโดยตรงไว้ด้วยแล้ว 

 
ตารางท่ี 6 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทักษิณ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาโดยตรง 

องค์กรที่จัดอันดับ ล าดับ ม.ทักษิณ ปี 2561 ล าดับ ม.ทักษิณ  
ปี 2562 

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตศึกษาโดยตรง 

Thai University ranking 
(UniRank) 

49 (จาก 104) 37 (จาก 189)  จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโทและเอก 

Webometrics for Ranking 
Web of Universities 

ระดับโลก 3877 ไทย 08 ระดับโลก 4525 
ไทย 35 

Visibility 
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องค์กรที่จัดอันดับ ล าดับ ม.ทักษิณ ปี 2561 ล าดับ ม.ทักษิณ  

ปี 2562 
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตศึกษาโดยตรง 

The UI Green Metric 
World University Ranking 

503 จาก 516 มหาวิทยาลัย
ใน 76 ประเทศ (ปี 0217) 

ระดับโลก 336 จาก 
780 มหาวิทยาลัยใน 
83 ประเทศ (ป ี0219) 
ไทย 01  

- 

Time Higher Education 
University Ranking 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ Research Citation 

Center for World 
University Ranking 
(CWUR) 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ Research output                                  
Quality of Publication 

University Ranking by 
Academic Performance 
(URAP) 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ จ านวนบทความ                                        
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

Quacquarelli 
Symond หรือ QS  

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 1. ทางด้านวิชาการ                                      
2. ทัศนคติของนายจ้าง  
3. สัดส่วนจ านวนอาจารย์
ต่อนักศึกษา  
4. สัดส่วนจ านวน
ผลงานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์  
5. สัดส่วนจ านวนอาจารย์
ต่างชาติ และนักศึกษา
ต่างชาติ  

 

1.2.2 ข้อมูลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.2.2.1 ศักยภาพของบุคลากรสายอาจารย์รองรับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 0560 มหาวิทยาลัยทักษิณมีคณาจารย์ทั้งหมด 481 คน สัดส่วนอาจารย์
วุฒิปริญญาตรี : โท : เอก เท่ากับ 1 : 24.22 : 28.22 มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 145 คน สัดส่วน
อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ เท่ากับ 110 : 41.33 : 6 : 1 อาจารย์กว่า 52 % มีความ
พร้อมรองรับการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

คุณวุฒิ จ านวน ร้อยละ  ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 9 1.87 อาจารย์ 336 69.84 

ปริญญาโท 018 45.37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 104 25.78 

ปริญญาเอก 054 50.80 รองศาสตราจารย์ 18 3.75 

   ศาสตราจารย์ 3 0.63 

รวม 481 100 รวม 481 100 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 0560 (จากระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

 
1.2.2.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ ทั้งสิ้น 95 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร (7%) ปริญญาโท 
06 หลักสูตร (07%) และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร (1%) สัดส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อหลักสูตร      
ปริญญาตรี เท่ากับ 1 : 1.8 ดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณทุกระดับ  
 

คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 3  1  4 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13  3 1 17 
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 4  1  5 
วิทยาศาสตร์ 10  7 1 20 
วิศวกรรมศาสตร์ 0  1 1 4 
ศึกษาศาสตร์ 10 1 12 0 05 
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 5  1 1 7 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 0  0  4 
วิทยาลัยนานาชาติ     1 1 
นิติศาสตร์ 1    1 
ศิลปกรรมศาสตร์ 5    5 
พยาบาลศาสตร์ 1    1 
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 1    1 

รวม 61 1 26 7 95 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 0560 (จากระบบสารสนเทศหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

 
จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 0559 – 0561 จ านวนทั้งสิ้น 0,714 คน จ าแนกเป็น

วิทยาเขตสงขลา 0,003 คน และวิทยาเขตพัทลุง 491 คน (เป็นนิสิตรับใหม่ จ านวน 754 คน นิสิตรุ่นก่อนจ านวน 1,962 
คน คิดเป็นสัดส่วน 1: 0.6) เป็นภาคปกติ 860 คน และภาคพิเศษ 1,850 คน ปริญญาเอก 057 คน ปริญญาโท 0,043 คน 
และ ป.บัณฑิต 014 คน สัดส่วนนิสิตภาคปกติต่อภาคพิเศษเท่ากับ 1 : 2.24 และสัดส่วนนิสิตปริญญาตรีต่อนิสิต
บัณฑิตศึกษาเท่ากับ 10.75 : 1 รายละเอียด ดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 จ านวนนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษระดับต่างๆ ในวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

ระดับ วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง รวมท้ังสิ้น 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

ป.ตรี 7,826 600 8,408 8,120 721 8,823 8,717 834 9,551 0,601 5 0,606 0,627 2 0,627 0,574 19 0,593 34,628 

ป.บัณฑิต 2 54 54 2 57 57 2 123 123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 014 

ป.โท 159 633 800 103 405 548 133 333 466 90 55 147 78 58 136 62 64 104 0,043 

ป.เอก 48 3 51 39 13 520 46 04 72 05 2 05 06 2 06 33 2 33 057 

รวมบัณฑิตฯ 207 720 927 162 495 657 179 460 639 117 55 172 104 58 162 93 64 157 2,714 

 

สัดส่วน 

ภาคปกติ 862 (ป.โท 645, ป.เอก 217) นิสิตปริญญาตรี : นิสิตบัณฑิตศกึษา  

= 12.75 : 1 ภาคพิเศษ 1,852 (ป.บัณฑิต 214, ป.โท 1,598, ป.เอก 40)  

ภาคปกติ : ภาคพิเศษ = 1 : 2.24 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 0560 (จากระบบสารสนเทศงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
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1.2.2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายของนิสิตตลอดหลักสูตร ต้นทุนต่อหลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ 2560 
ภารกิจรับนิสิตได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องจ่ายตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปต่างประเทศ) ไว้เป็นรายหลักสูตร ในที่นี้จะน าเสนอเป็นช่วง ดังตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 10 ประมาณการค่าใช้จ่ายของนิสิตตลอดหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ระดับ ภาคปกติ (บาท) ภาคพิเศษ (บาท) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 46,052 60,222 

ปริญญาโท 68,000 – 88,222 108,000 – 139,500 

ปริญญาเอก 137,500 – 600,222 

(รวมหลักสูตรนานาชาติ) 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 0562 
 

ต้นทุนต่อหลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 0562 ของหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 102 ,497 
บาท ส่วน ป.บัณฑิตสาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ 86,365 บาท หลักสูตรระดับปริญญาโท ตั้งแต่ 46,004 
บาท ถึง 132,032บาท ส่วนระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ 68,553 บาทถึง 030,292 บาท อย่างไรก็ตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้
อาจไม่สะท้อนการใช้จ่ายประจ าของหลักสูตร เช่น บางหลักสูตรอาจรวมงบลงทุนเข้าไปด้วย จึงต้องดูข้อมูลอีกสองปี
ข้างหน้าจึงจะสรุปได้อย่างถูกต้อง หรือบางหลักสูตรมีนิสิตน้อย ต้นทุนต่อคนตลอดหลักสูตรจึงสูง ดังตารางที่ 11 และ
ไม่สอดคล้องกับการประมาณการในตารางที่ 12 

 
ตารางท่ี 11  ต้นทุนต่อหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตร ต้นทุน/ปี  หลักสูตร ต้นทุน/ปี 

ป. บัณฑิต ปริญญาโท (ต่อ) 

เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ 86,356 การจัดการ ไม่มีข้อมูล 

วิชาชีพครู 120,497 การบริหารงานต ารวจฯ 146,850 

ปริญญาโท การวิจัยและประเมิน 71,771 

การจัดการธุรกิจ 69,035 จิตวิทยาให้ค าปรึกษา 82,518 

การบริหารและการพัฒนาสังคม 4,466 การบริหารการศึกษา 141,014 

ภาษาไทย 169,946 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 43,950 

ไทยคดีศึกษา 19,868 พลศึกษา 01,291 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงพ้ืนที่ 46,004 หลักสูตรและการสอน 73,841 
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หลักสูตร ต้นทุน/ปี  หลักสูตร ต้นทุน/ปี 

คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา 130,032 การสอนวิทย์ คณิตฯ และคอมพิวเตอร์ 31,868 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 82,169 ปริญญาเอก  

ฟิสิกส์ 07,585 การบริหารการศึกษา 87,993 

เคมี 060,604 วัฒนธรรมศึกษา 68,553 

ชีววิทยา 90,440 เคโนโลยีชีวภาพ 85,402 

เทคโนโลยีชีวภาพ 70,078 วิศวกรรมพลังงาน 663, 287 

การจัดการระบบสุขภาพ 14,490 การพัฒนาที่ยั่งยืน 030,090 

การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 35,541 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไม่มีข้อมูล 

วิศวกรรมพลังงาน 1,28,764   

หมายเหตุ: ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน 

 
1.2.2.4 คุณภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

    ในปีการศึกษา 0558 – 0561 หลักสูตรประกันคุณภาพด้วยระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของ 
AUN-QA โดยรายงานเป็นภาษาไทยและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินใน    
ปีการศึกษา 0562 ดีกว่าสองปีที่ผ่านมา คะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวใหญ่ใกล้เคียงกัน ช่วง 1 และ 0 คะแนน ในปีการศึกษา  
0562 คะแนนตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกตัวบ่งชี้ แต่ในภาพรวมยังต้องการการพัฒนาอีกมากเพ่ือให้ถึง 
7 คะแนนอันเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ สูงสุดและต่ าสุด ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ปีการศึกษา ผลประเมิน 

ต่ าสุด สูงสุด 

0558 1.29 0.73 

0559 1 0.64 

0562 0.22 3.29 

2561 1.80 3.18 
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    1.2.2.5 สถานะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561   

              ข้อมูลนิสิตแรกเข้า  

แนวโน้มการรับนิสิตใหม่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 0559-0561 รวมถึงปีการศึกษา 0560  

    วิทยาเขตสงขลา ปริญญาโทภาคปกติ ทั้งหมด 17 หลักสูตร ไม่มีนิสิตใหม่ 8 หลักสูตร และมีนิสิตใหม่ คน 5 
หลักสูตร ปริญญาโทภาคพิเศษ ทั้งหมด 17 หลักสูตร ไม่มีนิสิตใหม่ 12 หลักสูตร และมีนิสิตใหม่ 1 คน 0 หลักสูตร ส่วน 
ป.บัณฑิตยังคงรับ 92 คน ส่วนระดับปริญญาเอก หลักสูตรการพัฒนาที่ยั่งยืน (นานาชาติ) มีนิสิตคนเดียวในระยะ 0 ปีที่
ผ่านมา และอยู่ระหว่างการรับใหม่โดยการให้ทุนการศึกษาอีก 3 คน  

    วิทยาเขตพัทลุง ปริญญาโทภาคปกติ ทั้งหมด 9 หลักสูตร ไม่มีนิสิตใหม่ 5 หลักสูตร และมีนิสิตใหม่ 1-0 คน 
4 หลักสูตร ปริญญาโทภาคพิเศษ ทั้งหมด 6 หลักสูตร ไม่มีนิสิตใหม่ 4 หลักสูตร และมีนิสิตใหม่ 1 คน 1 หลักสูตร ส่วน
ระดับปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ ไม่มีนิสิตใหม่ และวิศวกรรมพลังงาน มีนิสิตใหม่ 2 คน  

    โดยภาพรวม หลักสูตรที่เป็นดาวรุ่งในแง่จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท คือ การสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การบริหารการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก คือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย) 
หลักสูตรที่ทรงตัว ปริญญาโท ได้แก่ การวิจัยและการประเมินผล หลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ได้แก่ วัฒนธรรม
ศึกษา บริหารการศึกษา และวิศวกรรมพลังงาน นอกนั้นเป็นหลักสูตรที่ต้องทบทวนทั้งสิ้น 

 

    ข้อมูลนิสิตปัจจุบันต่อจ านวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ข้อมูลนิสิต     

จ านวนนิสิตรวม ปีการศึกษา 0559-0560 ระดับปริญญาโทลดลง ระดับปริญญาเอกสูงขึ้นเล็กน้อยในปีการศึกษา 
0559-0560 มีนิสิตทั้งหมดทุกชั้นปี 1,299, 819 และ 796 คน ตามล าดับ ปัจจุบันมีอาจารย์รองรับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้นกว่า 
322 คน  

 

ข้อมูลอาจารย์    

จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ าแนกตามคณะ และหลักสูตร ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.0) และได้รับการ
แต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 367 คน  

 

1.2.2.6 ทิศทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จากมุมมองผู้เกี่ยวข้อง 

              บัณฑิตวิทยาลัยได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทิศทางบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 0) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3) นายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 4) ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน และ 5) นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ทิศทางโดยสังเขป ดังนี้ 
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 ทิศทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเน้นที่สร้างนักวิจัยที่เก่ง ชูธงเรื่องการวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและ
หาความร่วมมือเป็นฐานในการสร้างงาน ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชัดเจน ไม่ใช่นิ สิตท างาน
วิจัยเพียงเพ่ือเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรที่อยู่รอดจึงเป็นหลักสูตรที่เข้าถึงประโยชน์ของสังคม และต้องน าจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู้การต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการบัณฑิตศึกษา
ต้องสร้างทั้งสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดบนพ้ืนฐานคุณภาพ เพราะผู้เรียนในยุคนี้เรียน
เพ่ือไปใช้ประโยชน์จริงๆ ทิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต้องชัดทั้งระดับการตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาควรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเสริมศักยภาพ     
ซึ่งกันและกันอันสร้างโอกาสดีแก่นิสิต 

กระบวนการเรียนการสอนและบรรยากาศห้องเรียนต้องมีความทันสมัยและเหมาะกับยุคดิจิทัล ค านึงถึงความ
เฉพาะและความต้องการของผู้เรียน  (Customized)  สร้างทักษะที่คนไทยส่วนใหญ่มักบกพร่องแต่มีความจ าเป็นยิ่งคือ
การท างานเป็นทีม การปรับเปลี่ยน mindset ของอาจารย์เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความส าคัญ รวมถึงการให้เกียรติผู้เรียน
ควรแสวงหาแหล่งทุนรองรับนิสิต ผู้ประกอบการต้องการคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่เก่งทางวิชาการเท่านั้น 
และต้องการให้หลักสูตรร่วมมือกับต้นสังกัดหรือสถานประกอบการในการออกแบบการเรียนของนิสิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับหน่วยงานนั้นๆ และตัวนิสิตเอง และบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณต้อมีอัตลักษณ์ตามทิศทางของ
มหาวิทยาลัย คือมีทักษะในการสร้างความรู้นวัตกรรมสังคม และมีความรู้ด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
        ประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแต่ พ.ศ. 0503 (38 ปี) เกือบ

สี่ทศวรรษ ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ า 0 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน และอาจารย์ 1 คน) และมีบุคลากรสาย
สนับสนุน 4 คน (ช านาญการพิเศษ 1 คน ช านาญการ 0 คน และปฏิบัติการ 1 คน) ท าหน้าที่ประสานงานกับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 34 หลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 06 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 7 
หลักสูตร)  

1.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัย  
      ประวัติและความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาที่
สนองตอบความต้องการพัฒนาก าลังคนของท้องถิ่น ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 
38 ปี ปัจจุบันการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
ปรัชญา 
ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 

วิสัยทัศน์ 
ผลักดันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นบัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนภายในปี 0567 
(Accelerating TSU Graduate Education for Social Innovation and Sustainability by 0204) 

พันธกิจ 
1. ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
0. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
5. แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สมรรถนะหลัก 
1. ความสามารถในการร่วมส่งมอบบัณฑิตจากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย   
0. การบริการด้วยมิตรไมตรีและเอ้ืออาทร  
3. ความสามารถในการเสริมประสบการณ์ “นวัตกรรมสังคม” และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ค่านิยมร่วม(GS – TSU)  
G   Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล  
S   Standard มุ่งม่ันมาตรฐาน  
T   Teamwork ท างานเป็นทีม  
S   Service mind/Smile ยิม้และมีจิตบริการ  
U   Ultimate Goal ฝันให้ไกลไปให้ถึง  

วัฒนธรรมองค์กร 
รัก       รู้รักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว  
ร่วม     ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา  
          ร่วมรับผิดชอบ  
เรียนรู้  เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ 
          เรียนรู้  

 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้จริงในด้านนวัตกรรมสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และ   
มีความเป็นสากล  
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                      

ภารกิจมาตรฐานการศึกษา 
วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (หลัก) / เสาวนีย์ แสงสีด า ทองชุม (รอง) 

วารุณี ทิพโอสถ (รอง) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

อธิการบดี 
(รศ.ดร. วิชัย  ช านิ) 

คณบดี 
(อ.ดร. วัลลภา  เชยบัวแก้ว) 

รองคณบดี 
(ผศ.ดร. อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

หัวหน้าส านักงาน 
(นายทรงธรรม  ธีระกุล) 

คณะกรรมการประจ า 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ภารกิจเครือข่ายความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ ์
วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (หลัก) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

ภารกิจพัฒนาหลักสูตร 
เสาวนีย์ แสงสีด า ทองชุม (หลัก) / วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (รอง)

รอง) 
ภารกิจทุนการศึกษา 

วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (หลัก) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

ภารกิจการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
วารุณี  ทิพโอสถ (หลัก) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (หลัก) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย) 
ทรงธรรม  ธีระกลุ (หลัก) / เสาวนีย์  แสงสีด า ทองชุม (รอง) 

ภารกิจบริหารส านักงาน 
• งานนโยบายและแผน (ทรงธรรม ธีระกุล) 

• งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ (วารุณี ทิพโอสถ) 
• งานสารบรรณ (วารุณี ทิพโอสถ)  
• งานทรัพยากรบุคคล (วารุณี ทิพโอสถ)  
• งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เสาวนีย์ แสงสีด า ทองชุม) 
• งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx) (เสาวนยี์ แสงสดี า ทองชุม) 
• งานประชาสัมพนัธ์ (วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์) 
• งานบริการวิชาการ (ทรงธรรม ธีระกุล / เสาวนยี์ แสงสดี า ทองชุม) 
• เลขานุการคณบดี (เสาวนีย์ แสงสดี า ทองชุม) 
• เลขานุการรองคณบดี (วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์) 

 ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.2.3.2 คุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
ในปีการศึกษา 0558 – 0562 บัณฑิตวิทยาลัยบริหารคุณภาพตามระบบ CUPT-QA ประเมินด้วย

เกณฑ์ 7 ระดับ โดยประเมินเพียง 4 ตัวชี้วัด และประเมินตามบทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย อีก 4 ตัวชี้วัดผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 0559 ลดลงจากปี 0558 จาก 3.78 เป็น 3.22 ทั้งนี้ลดลง 1 คะแนนในตัวบ่งชี้ 1) C 8.1:การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย, 0) C10:บุคลากรได้รับการพัฒนา, 3) C12:การบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบันและลดลง 2.00 – 2.21 คะแนนในตัวบ่งชี้ 4) ระบบและกลไกการก ากับดูแล
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ส าหรับปีการศึกษา 0561-0560 ประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ในปี 0561 ผลการประเมินพบว่าการด าเนินงานมีระบบ
และกลไกท่ีดี ยังต้องท าความเข้าใจกับระบบคุณภาพ EdPEx  ให้ชัดเจนขึ้น มีผลงานที่ด าเนินการใหม่จ านวนมาก ส่งผลดี
ต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1.2.3.3 การก ากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

    การก ากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้การบริหาร

จัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนดการก ากับมาตรฐานดังนี้  
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ภาพที่ 0 การก ากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า Road Map ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ 

สกอ. 

การก ากับมาตรฐาน 

- จ านวนอาจารย์ 
- คุณวุฒิและผลงานวิจัย/งานวิชาการ 

- การติดตามผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา 
(AUN-QA) 

คุณภาพบัณฑิต - การก าหนดคุณสมบัตินิสิตทุกหลักสูตร 
- การเปิดรับนิสิตจากหลาย ๆ ช่องทาง 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ 

คุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ     

สิ่งอ านวยความสุดวกและสิ่งสนับสนุน     

การเรียนรู้ 

- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
(ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

คุณภาพการดูแลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

อิสระ และดุษฎีนิพนธ์ 

- ระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และ
ดุษฎีนิพนธ์ 
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ภาพที่ 3 Road Map การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างคนในศตวรรษที่ 01 และส่งเสริมการเรียนการสอน 
ตัวอย่างดังนี้  

- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 01 ให้แก่นิสิต 
- ผลิตบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมี

กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม 
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแหล่งงาน และมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร และ

การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน หน่วยงานราชการภายนอกมีสวนร่วมในกระบวนการจัด
การศึกษา  

- ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และเปิดเวทีวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กับ

มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

   -  นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรฐานรายวิชาภาษาอังกฤษให้เทียบเคียงระดับนานาชาติ 0 
รายวิชา โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งมี 0 รายวิชา 
ได้แก่ 9902122 ระดับปริญญาโท และ 9902022 ระดับปริญญาเอก ดังรายละเอียดในภาคผนวก 
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1.2.3.4 คุณภาพการบริหารหลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 0558 – 0561 หลักสูตรประกันคุณภาพด้วยระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของ  AUN-

QA โดยรายงานเป็นภาษาไทยและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินในปี
การศึกษา 0562 ดีกว่าสองปีที่ผ่านมา คะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวใหญ่ใกล้เคียงกัน ช่วง 1 และ 0 คะแนน ในปีการศึกษา 
0562 คะแนนตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกตัวบ่งชี้ แต่ในภาพรวมยังต้องการการพัฒนาอีกมากเพ่ือให้ถึง 
7 คะแนนอันเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ สูงสุดและต่ าสุด ดังตารางที่ 13  
 
ตารางท่ี 13 สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ปีการศึกษา ผลประเมิน 
ต่ าสุด สูงสุด 

0558 1.29 0.73 
0559 1 0.64 
0562 0.22 3.29 
2561 1.80 3.18 

 
1.2.3.5 การปรับตัวของบัณฑิตวิทยาลัย 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 0561-0582) เน้นการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 01 อันรวมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ นอกจากนี้ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศง 0560 ที่มุ่งพัฒนาคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ
และเพ่ิมขีดควมสามารถในการแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า OKRs มหาวิทยาลัยทักษิณ และให้ส่วนงาน
ปรับแผน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ประกอบกับข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย ต้องปรับตัว 
ดังนี้ 

          1. ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะเรื่องการหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสูดกับหลักสูตรขาลง ประมาณ 82% 
ของหลักสูตรทั้งหมด 

0. การเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ก าหนด 

3. การเชื่อมความร่วมมือของหลักสูตรกับหน่วยงาน สังคม และแหล่งทุนที่เก่ียวข้อง และเน้นการบริการ 
หลักสูตรรูปแบบที่เอ้ือต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น Pee degree/Non degree รวมถึงการจัดหลักสูตรควบ 0 ปริญญา 

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
5. การแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีปัญหาด้สนการเงิน จากผลกระทบต่าง ๆ อันรวมถึง  

COVID-19 
6. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ และพัฒนา 

บุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยและของหลักสูตรให้มีความเป็นสากล 
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สว่นที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป ีปีการศึกษา 2562 – 2565 

 
ในส่วนที่ 0 จะน าเสนอข้อมูล 3 ประเด็น คือ 1) แนวคิดหลักการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิต

วิทยาลัย ระยะ 4 ปี 2) วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี 4) วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยกับของมหาวิทยาลัยทักษิณและประเทศไทย และ 5) การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  

 

2.1 แนวคิดหลักการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 
2562 – 2565 

แนวคิดหลักที่ใช้การพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 0560 – 
0565 

1) ตอบสนองสิ่งแวดล้อมภายนอกและบริบทมหาวิทยาลัยทักษิณ การจัดการบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย  
2) ใช้พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นขอบเขตของการวิเคราะห์  
3) และเพ่ือให้การเติบโตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณมีทิศทางที่ชัดเจน ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 

ประเทศ จ าเป็นต้องมีทั้ง 
     3.1) วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 
     3.0) วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนและก ากับคุณภาพและมาตรฐาน 
4) แก้ปัญหาเดิมควบคู่กับการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

2.2 วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวทิยาลัยและบัณฑิตศึกษา 
 การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัย
คุกคาม ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี โดยใช้พันธกิจ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นขอบเขตในการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.2.1 พันธกิจที่ 1 การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

         ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณได้มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดจึงมี
ความท้าทายที่จะพัฒนาสู่มาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาคุณภาพของกระบวนการก ากับติดตามวิทยานิพนธ์ 
รวมถึงคุณภาพของวิทยานิพนธ์ที่ยังพบข้อบกพร่องมาก จึงต้องพัฒนาระบบและกลไกผลักดันให้นิสิตจบตามแผนการ
ศึกษา รายละเอียด ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 การก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.2.2 พันธกิจที่ 2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับ 
        บัณฑิตศึกษา  

          ที่ผ่านมาไม่ได้วิเคราะห์เชิงลึกว่าหลักสูตรปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่ รวมถึง
อนาคตควรมีหลักสูตรลักษณะใด รวมถึงยังไม่ได้ก าหนดทิศทางทางวิชาการของบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทาง
ประเทศ นอกจากนี้ยังไม่มีหลักสูตรใดได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรนอกประเทศ จึงเป็นความท้าทายที่จะท าสิ่ง
เหล่านี้ให้เกิดข้ึนเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังภาพที ่5 
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ภาพที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
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2.2.3 พันธกิจที่ 3 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะสากลของ
อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

   ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหลายๆ เรืองอาจจะเร็วจนปรับตัวไม่ทัน ท าให้กระบวนทัศน์
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปลี่ ยนไป เช่น  ปรับจาก Single Discipline และ Multidiscipline สู่   
Transdiscipline โดยการระดมและบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายเพ่ือจัดหลักสูตรที่แก้ปัญหาหรือพัฒนาเฉพาะเรื่อง 
นอกจากนี้ทักษะสากลยังมีความจ าเป็นสูงในยุคที่ประเทศในโลกนี้เข่าใกล้กันมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี การพัฒนาคนให้มี
ทักษะสากลและทันการเปลี่ยนแปลงรองรับบัณฑิตศึกษาในยุคนี้จึงมีความจ าเป็นยิ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และฝ่ายบริหารกลางฯ รองรับการพัฒนาบุคลากร แต่ต้องวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาที่ ชัดเจนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด รายละเอียด ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.2.4 พันธกิจที่ 4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

             หากอาจารย์มีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนขนาดใหญ่จะสามารถรับและให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ร่วม

โครงการวิจัยได้ ท าให้ประกันคุณภาพของผลงานวิจัยและการติพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

นอกจากนี้การแสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษามีความจ าเป็นสูงเพ่ือรองรับการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา และยัง

สามารถดึงดูผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงจากท้ังในและต่างประเทศ รายละเอียด ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
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  2.2.5 พันธกิจที่ 5 แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 
    นิสิตมีความต้องการทุนการศึกษาเพ่ิมข้ึนทั้งประเภทของทุนและจ านวนเงิน  โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของ 
COVID 19 อันส่งผลต่อเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จึงเป็นความจ าเป็นอย่างสูง รายละเอียดดังภาพ     
ที ่8 
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ภาพที่ 8 การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.2.6 พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากและตลอดเวลา การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีความคล่องตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีศักยภาพในการแสวงหารายได้จากศักยภาพของ
บุคลากรและเครือข่าย รายละเอียด ดังภาพที ่9 
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ภาพที่ 9 การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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2.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ และประเทศไทย 

วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ และ
ประเทศไทย รายละเอียด ดังตารางที่ 14



 

43 
ตารางท่ี 14 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยกับความท้าทายของมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2561 – 2580)  OKRs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย 4.0 อว. 

วิสัยทัศน์ 
ผลักดันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็น
บัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและความยั่งยืน

ภายในปี 2567 (Accelerating TSU Graduate 
Education for Social Innovation and 

Sustainability by 2037) 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ 

ภายในปี 0567 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ประเทศพัฒนาแล้ว ดว้ย

การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562-2565 

ความท้าทาย ม.ทักษิณ 
พ.ศ. 2561-2580 

OKRs ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2561-2580 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อุดมศึกษา 
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1. ผลักดันให้การจัดการศึกษามคีุณภาพสูงและสู่
มาตรฐานสากลมากข้ึน  

 /  /  / / /   / /    / 

0. ผลักดันให้บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นที่
รู้จักในอาเซียนและบริการหลักสูตรที่หลากหลาย 

       /         



 

44 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย 4.0 

3. พัฒนาบุคคลากรรองรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

/  /    /          

4. ผลักดันคุณภาพและขีดความสามารถในการ
เผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

/  /    /  / /   /    

5. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนสนับสนุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ  รองรับความต้องการของผู้เรียน 

/  /    /     /     

6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ข้อจ ากัดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
โดยการปรับใช้ระบบบริหารและการจัดการ
คุณภาพที่เหมาะสม 

    /    /        
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2.4 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี สู่การปฏิบัต ิ
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยระบุเป้าประสงค์ วิธีการ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการ
ด าเนินงานแต่ละปี เนื่องตัวชี้วัดบางตัวไม่มีข้อมูลรองรับจึงยังไม่สามารตั้งค่าเป้าหมายได้ และบางตัวชี้วัดต้ังค่าเป้าหมาย
เชิงรุกโดยดูสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน รายละเอียด ดังตารางที ่15 
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ตารางท่ี 15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2565 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผล เป้าหมาย 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงและสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น 
1. ผลักดันให้นิสิตจบการศึกษาตามแผน
อย่างมีคุณภาพ 

ระดมความร่วมมือจาก 
อาจารย์และบุคลากรของ 
หลักสูตร 

สร้างระบบและกลไกการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความชัดเจนและมีคุณภาพ 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษา 
- ป. โท 
- ป. เอก 

  
3.5 
5.70 

 
3 
5 

 
0.75 
4.75 

 
2.5 
4.5 

0. พัฒนาระบบ กลไกและมาตรฐานการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากลมากขึ้น 

หาหลักสูตรน าร่อง สนับสนุนคณะท างานเพ่ือ
รองรับการจัดท า SAR  
  

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จาก AUN-QA 

0 - - 1 1 

3. จดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 / / / / 

4. สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร    
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับ    
การบริการวิชาการ 

 จัดระบบและกลไกท่ีเอ้ือต่อ
การส าเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษา  5.72 5 4.5 4 

จ านวนโครงการที่บูรณาการการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ 

 1 3 3 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้เป็นบัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและบริการหลักสูตรที่หลากหลาย 

1. ผลักดันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่บัณฑิตมีอัตลักษณ์ “ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม การพัฒนาที่
ยั่งยืน และนวัตกรรมสังคม”  

 จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้ 
”การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
นวัตกรรมสังคม” 

ร้อยละของนิสิตที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
นวัตกรรมสังคม” 

  82 122 120 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผล เป้าหมาย 
61 62 63 64 65 

0. บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

สร้างการรู้จักในระดับ
นานาชาติ (Interbnational  
Visibility)  

แสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันในต่างประเทศ 
 

ร่วมจัดค่ายบัณฑิตศึกษา 
International Graduate Camp 

2 - - 1 1 

จ านวนโครงการความร่วมมือด้าน
บัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษา  
ในอาเซียน 

 0 3 4 4 

จ านวนโครงการประชุมวิชาการ/
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในอาเซียน 

- 1 1 1 1 

3. ผลักดันการบริการหลักสูตรรูปแบบ
หลากหลายเพื่อเอื้อต่อผู้เรียน 

 พัฒนาหลักสูตรใหม่และจัด
การศึกษาท่ีเอ้ือต่อผู้เรียน 

ร้อยละของหลักสูตร Non Degree 
และ Pre Degree ต่อจ านวน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

  5 12 15 

จ านวนหลักสูตรใหม่แบบบูรณาการ    1 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป 

บุคลากรได้ รับการพัฒนาตามความ
ต้องการที่จ าเป็น 

ร่วมมือกับฝ่ายบริหารกลางฯ วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
ทั้ง Traning Needs และ  
Preferable Training 

ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาในโครงการต่างๆ 

NA 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถในการเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ิมคุณภาพของงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาระบบและกลไกการเพ่ิม
คุณภาพงานวิจัย 

ต้องผ่านการพิจารณา
จริยธรรมในการวิจัยในคน 

งานวิจัยในคนระดับบัณฑิตศึกษา
ผ่านการพิจารณาจริยธรรมในการ
วิจัยฯ ทุกรายการ 

NA / / / / 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์/วิธีการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผล เป้าหมาย 
61 62 63 64 65 

  สนับสนุนทุนในการตีพิมพ์
งานวิจัย 

ร้อยละของนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์งานวิจัย 

2 2 05 35 52 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทต่างๆ  รองรับความต้องการของผู้เรียน 

1. ผลักดันให้นิสิตบัณฑิตศึกษาท า
วิทยานิพนธ์ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก
โครงการวิจัยของอาจารย์ 

ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน
การแสวงหาแหล่งทุนขนาด
ใหญ่กับอาจารย์ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ 

จ านวนอาจารย์ที่รับทุนวิจัยรองรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา (เช่น วช./ คปก.) 

NA NA 1 3 4 

0. แสวงหาแหล่งทุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย และภาครัฐ เอกชน 
เครือข่ายต่าง ๆ และองค์กรระดับ
นานาชาติภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา   
ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรร 

NA 138,622 

(23) 
052,222 052,222 052,222 

จ านวนทุนประเภทต่าง ๆ ที่รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

NA 1 3 3 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารงานบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

1. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้จากความส าเร็จ 
(Success Story)  

ท าความเข้าใจระบบ EdPEx
อย่างต่อเนื่อง 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพตาม
ระบบ EdPEx ที่เพ่ิมข้ึน 

NA 188 
(ประเมิน
ตนเอง) 

182 022 012 

0. มีรายได้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน   
การพ่ึงพาตนเองด้านการเงิน 

 จัด Grad Clinic แก่นิสิต
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของรายรับที่เพ่ิมข้ึนของ 
Grad Clinic  

ให้
เปล่า 

99,522 5 12 12 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

บทส่งท้าย 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 0560 – 0565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นในช่วง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งระดับโลกและระดับประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่ส่งผล
โดยตรงต่อทิศทางการจัดการศึกษา ประกอบกับในอนาคตยังคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งความเร็ว
และผลกระทบค่อนข้างยาก (ซึ่งต่างกับยุคที่ผ่านมาที่ค่อนข้างท านายแนวโน้มได้ตรง) และต่อมามีการแพร่ระบาด
ของ COVID 19 ส่งผลให้อุดมศึกษาเปลี่ยนอย่างมาก จึงได้ทบทวนแผน ครั้งที่ 1 อย่างไรก็ตามบัณฑิตวิทยาลัยควร
ทบทวนบริบทสิ่งแวดล้อม (Strategic Environment Analysis) เป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับตัวอย่างทันท่วงทีต่อไป 
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