
ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2562 

 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ประจ าในสังกัดซึ่งท าหน้าที่บริหาร

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาพัฒนาท่ียั่งยืน (ภาคภาษาไทย) รวมทั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดส่วนงานวิชาการ/สาขาวิชา

ต่าง ๆ โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การสอน การวิจัย 

และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งทักษะสากล และอื่น ๆ ทั้งที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง 

และด าเนินการโดยร่วมมือกับส่วนงาน 

 
1) ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย  หัถตา  

วันเวลา และสถานที ่ โครงการ/กิจกรรม การประยุกต์ใช้กับงาน 
8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ  
อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 

โครงการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยระยะ 4 ปี 

เกิดประสบการณ์ในการจัดท าแผนฯ และ
ได้แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของบัณฑิตวิทยาลัยและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นทิศทาง     
ในการด าเนินงานขององค์กร และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อไป 

31 August – 6 September 
2019 

ณ Lombok – Indonesia 

น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Creative Tourism Management 
in Satun UNESCO Global Geopark, Thailand ใน  The 6th 
Asia Pacific Geopark Network Symposium 
 

ได้ รั บประสบการณ์ ในการน า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และเกิดความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

6 พฤศจิกายน 2562 ณ 
ห้องประชุมบัณฑติวิทยาลัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จในเชิง
ปฏิบัติ (EdPEx) กับหัวหน้าส านักงานคณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

เ กิ ด ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จและ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ด าเนินงาน 
EdPEx ส าห รั บ เ ป็ นแนวทาง ในกา ร
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

3 มกราคม 2563 ณ ร้าน 
เรือนแม่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ระยะ 4 ปี ,  แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตศึกษา 20 ปี และการจัดท า OKRs ของบัณฑิตวิทยาลัย 

เกิดประสบการณ์ในการทบทวนแผนฯ 
และได้แผนยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้ง OKRs ที่
สอดคล้องกับบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย
และนโยบายของมหาวิทยาลัย ส าหรับ
เป็นทิศทางในการด าเนินงานขององค์กร 
และการปฏิบัติ งานในหน้าที่ความรับ    
ผิดชอบต่อไป 



วันเวลา และสถานที ่ โครงการ/กิจกรรม การประยุกต์ใช้กับงาน 
6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย  

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแนวทาง EdPEx กับหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความ
เข้าใจในการด าเนินงาน EdPEx ตาม
บริ บทของหน่ ว ย งาน  ส าห รั บก า ร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 
ทองหลาง 1 ช้ัน 2 อาคาร 7  
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา  

โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2562 

ได้ช้ีแจงข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรฯ 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 

6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้อง C207 ส านักคอมพิวเตอร ์
วิทยาเขตสงขลา 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วิทยาเขตสงขลา) 

เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
งานระบบ iThesis ส าหรับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ใน
การใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 พฤษภาคม 2563 
ณ ห้อง C206 ส านักคอมพิวเตอร ์
วิทยาเขตสงขลา และประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ Cisco Webex 
Meetings 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ  Pre-Degree Program แ ล ะ  Non-Degree 
Program  

เกิดความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบ 
Pre-Degree Program และ Non-Degree 
Program ส าหรับการด าเนินการในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่ วยงานหลั กในการประสานและ
ด าเนินการร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะ และ
หลักสูตร 

 
2) อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี 

วันเวลา และสถานที ่ โครงการ/กิจกรรม การประยุกต์ใช้กับงาน 
8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ  
อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 

โครงการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยระยะ 4 ปี 

เกิดประสบการณ์ในการจัดท าแผนฯ และ
ได้แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของบัณฑิตวิทยาลัยและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นทิศทาง     
ในการด าเนินงานขององค์กร และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อไป 

25 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ช้ัน 2 
อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

ประชุมหารือสามฝ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ Yogyakata 
State University ประเทศอินโดนีเซีย และ Faculty of Sports 
Science and Coaching, University Pendidikan Sultan Idris 
(UPSI) ประเทศมาเลเซีย 

เกิดความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือสามฝ่าย 
ส าหรับเป็นเครือขายในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกันในระดับนานาชาติ
ต่อไป 



วันเวลา และสถานที ่ โครงการ/กิจกรรม การประยุกต์ใช้กับงาน 
31 สิงหาคม 2562 

ณ Yogyakata State University 
ประเทศอินโดนีเซีย 

เข้ าร่ วม International Conference The 2nd Conference on 
Interdisciplinary Approach in Sports ( CoIS 2019) 
“ Implementing Sport Science and Technology in Pushing 
Human Performance to the Limit” และ The 3rd Yogyakarta 
International Seminar on Health, Physical Education, 
and Sports Science (YISHPESS 2019) “Developing Physical 
Literacy in Physical Education and Sport for Improving 
Quality of Life” โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 
Faculty of Sport Sciences, Yogyakata State University 
ประเทศอินโดนี เซีย และ Faculty of Sports Science and 
Coaching, University Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศ
มาเลเซีย  

ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ รวมทั้งเกิดความร่วมมือด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

31 August – 6 September 
2019 

ณ Lombok – Indonesia 

น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Creative Tourism Management 
in Satun UNESCO Global Geopark, Thailand ใน  The 6th 
Asia Pacific Geopark Network Symposium 
 

ได้ รั บประสบการณ์ ในการน า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และเกิดความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

6 พฤศจิกายน 2562 ณ 
ห้องประชุมบัณฑติวิทยาลัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จในเชิง
ปฏิบัติ (EdPEx) กับหัวหน้าส านักงานคณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

เ กิ ด ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จและ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ด าเนินงาน 
EdPEx ส าห รั บ เ ป็ นแนวทาง ในกา ร
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

3 มกราคม 2563 ณ ร้าน 
เรือนแม่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ระยะ 4 ปี ,  แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตศึกษา 20 ปี และการจัดท า OKRs ของบัณฑิตวิทยาลัย 

เกิดประสบการณ์ในการทบทวนแผนฯ 
และได้แผนยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้ง OKRs ที่
สอดคล้องกับบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย
และนโยบายของมหาวิทยาลัย ส าหรับ
เป็นทิศทางในการด าเนินงานขององค์กร 
และการปฏิบัติ งานในหน้าที่ความรับ    
ผิดชอบต่อไป 

6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย  

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแนวทาง EdPEx กับหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความ
เข้าใจในการด าเนินงาน EdPEx ตาม
บริ บทของหน่ ว ย งาน  ส าห รั บก า ร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 
ทองหลาง 1 ช้ัน 2 อาคาร 7  
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา  

โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2562 

ได้ช้ีแจงข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรฯ 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 



วันเวลา และสถานที ่ โครงการ/กิจกรรม การประยุกต์ใช้กับงาน 
29 มกราคม 2563 ณ วัดคูเต่า 
อ. บางกล่ า จ. สงขลา 

โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) บัณฑิต
วิทยาลัย 

บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
รักสามัคคีและความผูกพันที่ดี  ส่งผล      
ต่อการท างานร่วมกันในองค์กรอย่างมี
ความสุข  

6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้อง C207 ส านักคอมพิวเตอร ์
วิทยาเขตสงขลา 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วิทยาเขตสงขลา) 

เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
งานระบบ iThesis ส าหรับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ใน
การใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขต
พัทลุง 

โครงการ Visiting Professor บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2562  
 

เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและด้านอื่น ๆ ระหว่าง Visiting 
Professor กับผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่
เกี่ ย วข้ องของมหาวิทยาลั ยทักษิณ 
รวมทั้ งมหาวิ ทยาลั ยอื่ นทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานด้วย  

 
 
 


