
 

          ผังยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
 

 

ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สูมาตรฐานสากล 
 

เปนหนวยงานท่ีมุงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนมาตรฐานสากลดานบัณฑิตศึกษา ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

 

๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัย   

สมบูรณแบบ ๓. เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา ๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา ๕. แสวงหาแหงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สรางองคความรู เสริมศักยภาพการวิจัย และสานประโยชนตอชุมชนและสังคม 

 

GS – TSU > G = Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล / S =  Standard มุงม่ันมาตรฐาน / T = Teamwork ทํางานเปนทีม / S = Service mind/Smile ย้ิมและมีจิตบริการ /            

U = Ultimate Goal ฝนใหไกลไปใหถึง 

 

รัก รวม เรียนรู > รัก = รูรักสามัคคีมีใจเปนหนึ่งเดียว / รวม = รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมพัฒนา รวมรับรับผิดชอบ / เรียนรู = เรียนรูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

๑ . กํากับดู แลคุณ ภาพและ

มาตรฐานการศึกษ าระดั บ

บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองตาม

เกณ ฑ ม าตรฐาน ห ลัก สูต ร

ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติ

และมาตรฐานสากล 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการ

ป รับป รุงห ลัก สูต รเดิมแ ละ

พัฒ นาห ลัก สูตรใหม ระดั บ

บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลัก

ของมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

๓. เสริมสรางและสนับสนุน

การพัฒนาสมรรถนะหลักและ

ทักษะสากลของอาจารยและ

บุคลากรบัณฑิตศึกษา 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการ

สร า งส รรค แ ล ะ เผ ยแ พ ร

ผลงาน วิจั ยระดั บบัณ ฑิ ต 

ศึกษา 

๕. แสวงหาแหลงทุนพัฒนา

บัณฑิตศึกษาและเครือขาย

รวมพัฒนา 

๖ . พั ฒ น าระบ บ บ ริห า ร

จัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๑.๑ กํากับดูแลการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

ชาติและมาตรฐานสากล 

๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ กษ าให ทั น สมั ย

สอดคลองกับความตองการของ

สังคมและรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

๒.๒ มีหลักสูตรใหมระดับบัณฑิต 

๓.๑ อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามี

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติ 

๓.๒ อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามี

สมรรถสูงในเชิงวิชาการและมีทักษะ

๔.๑ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิ ต 

ศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพร

ในวารสารวิชาการและนําเสนอตอ

ที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

๕.๑ มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๒ มีเครือขายรวมพัฒนาบัณฑิต 

ศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

๖.๑ มีการบริหารจัดการเชิงระบบ

แบบมีสวนรวม 

๖.๒ มีการบริหารงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

๖.๓  มีสภาพภู มิ ทั ศน  อ าค าร

สถานที่  และพ้ืนที่ ใชสอยอยาง

ปรัชญา 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ปณิธาน

 

คานิยมรวม 

วัฒนธรรม 

องคกร 

ยุทธศาสตร 
 

เปาประสงค 
 



ศึกษาที่เปนนานาชาติเพ่ิมขึ้นเพ่ือ

รองรับกลุม เปาหมายใหม 

๒.๓ หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาทุก

แผนทั้ งหลักสูต รภาษาไทยและ

หลักสูตรนานาชาติมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

สากล รวมทั้งมีจริยธรรมดานการ

สอน การวิจัย และการเปนที่ปรึกษา 

๓ .๓  บุ ค ลาก รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ามี

สม รรถนะเพี ยงพอ ในด านก าร

ปฏิบัติงานและการบริการ รวมทั้ง

ทักษะสากล 

๔.๒ มีฐานขอมูลผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เหมาะสมและเพียงพอ 

๖.๔ มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

รวมทั้งเปนองคกรแหงความสขุ 

๖.๕ มีการนําระบบเทคโนโลยีสาร 

สนเทศที่ทันสมัยมาใชสนับสนุน

การบริหารจัดการ 

 

 

 



 



๒ 

 

     แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  

 

สวนท่ี ๑  

ขอมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเปนมา 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๓  มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดต้ังหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจัด 

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ขณะน้ันยังเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) ภายใตการกํากับ

ดูแลของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยข้ึนตรงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งในปดังกลาวไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การอุดมศึกษา เปนหลักสูตรแรก ตอมาเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มข้ึนทั้งที่เปน

หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได

โอนหนวยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ภาคใต มาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามบทเฉพาะกาล

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปนหนวยงานหน่ึงที่ ถูกโอนมาดวย ตอมาทบวง 

มหาวิทยาลัยไดชะลอการจัดต้ังหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยปรับใหมีการบริหาร

บัณฑิตศึกษาในรูปของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยทักษิณ ปรากฏวา ไมมีหนวยงานบณัฑิตวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัทักษิณจึงมีมติเห็นชอบใหมีการบริหารบัณฑิตศึกษาในรูปของคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทํา

หนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการดําเนินงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ อยางไรก็ตามเพื่อใหการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันโดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยอีกทั้งเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการประสานงานการจัดการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการจึงมีมติใหจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษาข้ึนเปนการภายในและดําเนินงานดาน

บัณฑิตศึกษามาต้ังแตบัดน้ัน ผลจากการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปของคณะอนุกรรมการ

บัณฑิตศึกษาผานมาชวงระยะเวลาหน่ึงพบวาการบริหารจัดการและการประสานงานในลักษณะที่ไมมีหนวยงาน

รับผิดชอบโดยตรงน้ันทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว โดยเฉพาะหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการซึ่งจะมีความสําคัญมาก

ข้ึนและคาดวาจะมีจํานวนหลักสูตรมากข้ึนอาจไมสามารถประสานงานและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน

สวนของการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางคณะและในสวนของการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

และการพัฒนาหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษาไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังและตอเน่ือง 

นอกจากน้ันการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตและคณาจารยระดับบัณฑิตศึกษาไมอาจเกิดข้ึน



ไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไมสามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีสวนสนับสนุนนิสิตและคณาจารยระดับบัณฑิต 

ศึกษาใหมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหปญหาที่จะนําไปสูการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  ซึ่งหากมี

การจัดต้ังหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยข้ึนจะสามารถแกปญหาและพัฒนางานเชิงรกุดานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัใน

อนาคตไดดีกวาการบริหารในรปูแบบของคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาซึ่งทําหนาที่แทนบัณฑิตวิทยาลัยในการกํากับ

ดูแล ประสานงาน สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย การบริหารโดยคณะ 

อนุกรรมการบัณฑิตศึกษาในระยะแรกน้ันมีหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไมมากนัก แตในปจจุบันและ 

๓ 

 

อนาคตจะมีจํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เปน     

สหวิทยาการ จึงทําใหการบริหารงานในรูปแบบเดิมที่การดําเนินการตาง ๆ จะตองมีการประชุมและดําเนินการในรูป

ของคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาไมมีความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว เน่ืองจากไมมีองคกรที่จะรับผิดชอบ

โดยตรง      

ดังน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาเห็นวาเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพอาจารย คุณภาพนิสิต คุณภาพ

งานวิจัย ตลอดจนคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนที่ยอมรับมากย่ิงข้ึน ประกอบกับในปดังกลาวมี

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในป

ดังกลาวไดเริ่มเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๒ สาขาวิชา คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะ

ผูนําทางการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา เปนปแรก มหาวิทยาลัย

ทักษิณจึงไดเสนอโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยทักษิณและสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการ

ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบใหจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณและแบงสวนงานภายในใหมีสํานักงานเลขานุการ โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณไดออกเปน

ประกาศของสภามหาวิทยาลัยใหจัดต้ังหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยข้ึน ต้ังแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ เปนตนมา 

ซึ่งหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด สวนการบริหารงานภายในสํานักงาน

เลขานุการน้ันมีเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลและบริหารงานสํานักงานโดยมีบุคลากรใน

สํานักงานเปนผูปฏิบัติงานและประสานงานในภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกรอบภาระงานของบัณฑิต

วิทยาลัย 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีการปรับ

โครงสรางหนวยงานใหมโดยปรับช่ือสํานักงานสวนงานวิชาการจากเดิมที่ใชวาสํานักงานเลขานุการแลวตามดวยช่ือ

สวนงานวิชาการ (สํานักงานเลขานุการคณะ) เปนสํานักงานแลวตามดวยช่ือสวนงานวิชาการแทน (สํานักงานคณะ) 

รวมทั้งไดมีการปรับช่ือตําแหนงจากเดิมที่ใชวาเลขานุการสวนงานวิชาการ (เลขานุการคณะ) ไปเปนหัวหนาสํานักงาน

สวนงานวิชาการ (หัวหนาสํานักงานคณะ) แทนเชนเดียวกันกับช่ือสวนงาน มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนช่ือจาก

สํานักงานเลขานุการคณะเปนสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่บริหารงาน

ภายในสํานักงาน สําหรับการแบงหนวยงานภายในสํานักงานไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

สงขลา ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และสภาวิชาการ ในการประชุมสมัย

สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ กําหนดใหมีกลุมภารกิจในสวนงานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) ๓ 



กลุมภารกิจ คือ กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป กลุมภารกิจบริหารงานวิชาการ และกลุมภารกิจบริหารหลักสูตร       

สหวิทยาการ แตยังคงรายละเอียดของภารกิจตาง ๆ ใน ๓ กลุมภารกิจไวเชนเดิม ตอมาสภาวิชาการในการประชุม

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบใหโอนยายหลักสูตรสหวิทยาการ

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 

ยายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ยายไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(ภาษาไทย) ยายไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งโอนยายอาจารยประจําสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยไปสังกัดวิทยาลัย

นานาชาติบัณฑิตวิทยาลัยจึงปรับโครงสรางการบริหารและการแบงหนวยงานภายในจากเดิม ๓ กลุมภารกิจเหลือ

เพียง ๒ กลุมภารกิจหลัก คือ กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป และกลุมภารกิจบริหารงานวิชาการ 

 

 

๔ 

 

ปรัชญา 

ปญญา จริยธรรม นําการพฒันาบัณฑิตศึกษา สูมาตรฐานสากล 

 

วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานที่มุงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนมาตรฐานสากลดานบัณฑิตศึกษา ภายใต

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

 

พันธกิจ 

๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

๓. เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๕. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ปณธิาน 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สรางองคความรู  เสริมศักยภาพการวิจัย  สานประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม 

 



คานิยมรวม 

GS – TSU 

G       

S       

T       

S       

U       

Good Governance        

Standard                          

Teamwork                   

Service mind/Smile      

Ultimate Goal             

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

มุงมั่นมาตรฐาน 

ทํางานเปนทีม                     

ย้ิมและมจีิตบริการ 

ฝนใหไกลไปใหถึง 

 

วัฒนธรรมองคกร 

รัก – รวม – เรียนรู 

รัก       รูรักสามัคคีมีใจเปนหน่ึงเดียว 

รวม     รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมพฒันา รวมรับรบัผิดชอบ 

เรียนรู  เรียนรูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

 

๕ 

 

อัตลกัษณของบณัฑติระดบับณัฑติศึกษา 

เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิชาการ สื่อสาร 

วิจารณ และมีทักษะสากล 

 

โครงสรางการบริหารบณัฑติวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจํา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหนากลุมภารกิจ 

บริหารงานท่ัวไป 

หัวหนากลุมภารกิจ 

บริหารงานวิชาการ 

อธิการบดี 



  

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

 

ยุทธศาสตร 

๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

ชาติและมาตรฐานสากล 

๓. เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๕. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. ภารกิจสารบรรณและการประชุม 

๒. ภารกิจการเงิน งบประมาณ และพัสดุ 

๓. ภารกิจบุคคล 

๔. ภารกิจนโยบายและแผน 

๕. ภารกิจการประชาสัมพันธ วิเทศสัมพันธ และ 

    สารสนเทศ 

๖. ภารกิจการประสานงานจัดการศึกษาระดับ 

    บัณฑิตศึกษา 

๗. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการประจํา 

    บัณฑิตวิทยาลัย 

๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัภารกจิบริหารงานทั่วไป  

 

 

๑. ภารกิจการเรียนการสอนและการสอบภาษา 

๒. ภารกิจการสอบประมวลความรู และการสอบวัด 

    คุณสมบัติ 

๓. ภารกิจการทําและสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

๔. ภารกิจการเรียนการสอน การพัฒนาหลกัสูตร และ   

    การพัฒนาวิชาการ 

๕. ภารกิจการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๖. ภารกิจทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนอื่น ๆ ที ่

    เกี่ยวของ รวมทั้งการตีพิมพเผยแพร    

๗. ภารกิจการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ และการคนควา 

    อิสระ 

๘. ภารกิจการประสานงานและการจัดทําวารสารทาง 

    วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

๙. หนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัภารกจิบริหารงานวิชาการ 

 



 

ขอมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. ผูบริหาร  

    ๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

    ๑.๒ หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (นายทรงธรรม  ธีระกุล)  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 

 

๒. บุคลากรสายสนับสนุน (รวมหัวหนาสํานักงาน) 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

๑ นายทรงธรรม  ธีระกลุ นักวิชาการชํานาญการพเิศษ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWO1Zu3wcgCFUUFjgoddcoGqQ&url=http://www.tsu.ac.th/administrator.php&psig=AFQjCNG3StOD4ou8K4Yx7HrMD67ILiVeFA&ust=1444893851749601�
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICn1pq4wcgCFc1ajgodO0cI9w&url=http://www.tsu.ac.th/spa.php&psig=AFQjCNEIC9oN7ttHmusGhDDPLvPvDlHNbA&ust=1444894122122081�


เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ) 

๒ นางสาววารุณี  ทิพโอสถ เจาหนาที่บริหารงานชํานาญการ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ) 

ปริญญาโท 

๓ นางสาวเสาวนีย  แสงสีดํา เจาหนาที่บริหารงาน 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาโท 

๔ นางสาววันวิสาข  แกวสมบูรณ นักวิชาการ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาโท 

๕ นางสาวศศิธร  ดีใหญ เจาหนาที่บริหารงาน 

(ลูกจางของมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาตร ี

 

                       (๑)                                     (๒)                                     (๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (๔)                                    (๕) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

๘ 
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ปริญญาตรี 
๒๐.๐๐ %

ปริญญาโท
๘๐.๐๐ %

คุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน

ปริญญาตรี ๒๐.๐๐ %

ปริญญาโท ๘๐.๐๐ %

 
 

ปฏิบัติการ
๖๐.๐๐ %

ชํานาญการ
๒๐.๐๐ %

ชํานาญการพิเศษ
๒๐.๐๐ %

ตําแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ปฏิบัติการ ๖๐.๐๐ %

ชํานาญการ ๒๐.๐๐ %

ชํานาญการพิเศษ ๒๐.๐๐ %

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

สวนที่ ๒ 

การบริหารทรัพยากรบคุคลของมหาวิทยาลัยทักษณิ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

 วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใชสังคม  

ทองถ่ินใต ประเทศชาติ และอาเซียน ใหเปนสังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ย่ังยืน 

 พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลงัคุณภาพรองรบัความตองการของพืน้ที ่ประเทศ และการ

กาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

 ๒. สรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช ช้ีนําการพัฒนาใหกับสังคม และพัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

 ๓. บริการวิชาการ ถายทอดองคความรูสูสังคม รวมสรางสังคมแหงการเรียนรูที่เขมแข็ง 

 ๔. สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงรักษาและพัฒนา ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม  

ของภาคใตตอนลางใหเกิดคุณคา มูลคาเพิ่มแกการพัฒนาทองถ่ิน ประเทศ และอาเซียน 

 ๕. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณ ท่ีคํานึงถึงการสรางความเขมแข็ง ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองคกร และความสุขแกบุคลากรในทุกระดับ 

 เปาประสงค 

 ๑. มุงสรางบัณฑิตที่เปนคนดี มีความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะสากลสามารถนําศิลปวิทยาการไปรับ

ใชสังคม รวมสรางสังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ย่ังยืน 

 ๒. พัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยสมบรูณแบบเพือ่การรบัใชสงัคมที่มคีวามเปนเลิศดานการวิจัยเพือ่สรางองค

ความรูและนวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการและช้ีนํา

การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต ประเทศ และประชาคมอาเซียน มีเครือขายที่เขมแข็งพรอมบูรณาการการวิจัยรวมกับ

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการสูการแกปญหาและพัฒนาสังคมภาคใตใหสันติสุขอยางย่ังยืน 

๓. สรางมาตรฐานการบริการวิชาการในระดับสากลเพื่อสรรคสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มตอมหาวิทยาลัย 

สังคม ชุมชน และช้ีนําการพัฒนา พรอมตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน ทองถ่ินใต ประเทศชาติ และ

อาเซียน 

๔. ยกระดับสูการเปนศูนยกลางการผลิตและพฒันากําลังคน และงานดานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต รวมสืบ

สาน ทํานุ จรรโลงคุณคา ทางศิลปวัฒนธรรมสังคมภาคใต และอาเซียน และเปนแหลงวิจัยพัฒนา และอางอิงทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต และอาเซียนตอนใต (เปนตักศิลาแหงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต และอาเซียนใต) 

๕. พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณแบบ ทันสมัย ที่เปนเลิศดานการจัดการคุณภาพทั่ว

ทั้งองคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีความมั่นคงทางการเงินและการคลัง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ



เฉพาะทางสามารถรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ พรอมท้ังเปนองคกรแหง

ความสุขบนฐานของวัฒนธรรมและคานิยมรวมท่ีเขมแข็ง มีภาพลักษณเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นวาเปน

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

 

 

๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเปนเลิศในการจัดการศึกษา

ระดับนานาชาติ 

๒. การจัดการศึกษาตอเน่ืองเพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่ ประเทศ และ

การกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

๓. การสรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช ช้ีนําการพัฒนาใหกับสังคม และ

พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

๔. การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใตตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเติบโตอยางตอเน่ือง 

๕. การเสริมสรางความเปนเลิศดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา

สังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ย่ังยืน 

๖. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูมหาวิทยาลัย

แหงความสุข มีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได 

 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

 มหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ซึ่ง

สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เปนมือ

อาชีพ สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการบรรลุวิสัยทัศน  

พันธกิจ  

๑. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความเขมแข็ง อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 



๒. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ท้ังการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะทาง

วิชาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ การธํารงรักษาคนดี คนเกง รวมท้ังการสรางและพัฒนาศักยภาพผูบริหาร  

ทุกระดับ 

๓. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของบุคลากร   

 เปาประสงค 

 ๑. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเขมแข็ง อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและมีความกาวหนาในอาชีพ 

๓. มีผูนําที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีบุคลากรที่มีความพรอมที่จะเขาสูตําแหนงบริหาร 

๔. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  

๒. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความกาวหนาในอาชีพ สรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ

เพื่อเปนผูนําในการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามาตรฐานสากล 

๓. เสริมสราง ปลูกฝงคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรสูมหาวิทยาลัยที่มีวัฒนธรรมองคกรเขมแข็ง 

๑๑ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบณัฑติวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  

วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานที่มุงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนมาตรฐานสากลดานบัณฑิตศึกษา ภายใต

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

พันธกิจ 

๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

๓. เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๕. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร 

๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 



๒. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

ชาติและมาตรฐานสากล 

๓. เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๕. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

 

ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ แผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา        

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดานการพัฒนาบุคลากร 

 

วิสัยทัศน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่ผลิต

บัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและ

มุงพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหได

เปนหนวยงานที่มุงความเปนเลิศ

ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ ค ว า ม เป น



บริการวิชาการ เพื่ อรับใชสั งคม  

ท อ ง ถ่ิ น ใต  ป ระ เท ศชาติ  แล ะ

อาเซียน ใหเปนสังคมแหงปญญา

และสันติสุขที่ย่ังยืน 

บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เปนมือ

อ า ชี พ  ส า ม า ร ถ ขั บ เค ลื่ อ น

มหาวิทยาลัยไปสูการบรรลวิุสัยทศัน  

 

มาตรฐานสากลดานบัณฑิตศึกษา 

ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ

เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

 

พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

๑ . จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ๑ . พั ฒ น า ร ะบ บ ก า รบ ริห า ร ๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน



และพัฒนากําลังคุณภาพรองรับ

ความตองการของพื้นที่ ประเทศ 

และการกาวสูประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก 

๒. สรางสรรคผลงานการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อการรับใช ช้ีนําการพัฒนา

ใหกับสังคม และพัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

๓. บริการวิชาการ ถายทอดองค

ความรูสูสังคม รวมสรางสังคมแหง

การเรียนรูที่เขมแข็ง 

๔ . ส งเสริม สนับสนุน การทํานุ

บํ า รุ ง รั ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น า  ด า น

ศิลป วัฒนธรรม ภูมิปญญาและ

สิ่งแวดลอม  ของภาคใตตอนลางให

เกิดคุณคา มูลคาเพิ่มแกการพัฒนา

ทองถ่ิน ประเทศ และอาเซียน 

๕ . พัฒนามหาวิทยาลัยให เปน

มหาวิทยาลัยสมบูรณ ท่ีคํานึงถึง

การสรางความเขมแข็ง ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรม

องคกร และความสุขแกบุคลากร

ในทุกระดับ 

ทรัพยากรบุคคลใหมีความเขมแข็ง 

อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒ . พั ฒ น า ร ะบ บ ก า ร พั ฒ น า

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ท้ังการ

พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ

ทางวิชาชีพ  ความกาวหนาใน

อาชีพ การธํารงรักษาคนดี คนเกง 

รวม ท้ั งก ารส ร า งแ ล ะ พั ฒ นา

ศักยภาพผูบริหารทุกระดับ 

๓. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการทํางานท่ีดีของบุคลากร   

 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒ . ส งเส ริ ม และส นับ ส นุนการ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนา

หลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัย

สมบูรณแบบ 

๓. เสริมสรางและสนับสนุนการ

พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะ

สากลของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

๔ . ส งเส ริ ม และส นับ ส นุนการ

สรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา 

๕ . แ ส ว ง ห าแ ห ล งทุ น พั ฒ น า

บัณฑิตศึกษาและเครือข ายรวม

พัฒนา 

๖. พัฒ นาระบบบริห ารจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



 

ยุทธศาสตร 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ยุ ท ธศ าส ต ร ที่  ๖  ก า ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย

ส ม บู ร ณ แ บ บ  มี ก า ร พั ฒ น า

ทรัพยากรมนุษยสูมหาวิทยาลัย

แห งความสุ ข  มี วัฒ นธรรม ท่ี

เข มแข็ ง มีธรรมาภิบาล พึ่ งพา

ตนเองได 

 

ยุท ธศาสตรที่  ๑  พัฒนาระบบ

บ ริห ารท รัพ ย ากร บุ คคล ให มี

ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให

มีสมรรถนะ ทักษะ ความกาวหนา

ในอาชีพ สรางและพัฒนาผูบริหาร

ทุกระดับ  เพื่ อ เป นผู นํ า ในการ

ขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัย

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสราง ปลูกฝง

คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร

สู มหา วิทยาลั ย ท่ี มี วัฒนธรรม

องคกรเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่  ๓ เสริมสรางและ

สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

หลักและทักษะสากลของอาจารย

และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑๕ 

 

สวนที่ ๓ 

สภาพปจจุบันดานบคุลากรและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของบณัฑติวิทยาลัย 

 

ขอมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรสองสวน ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี  

๑. ผูบริหาร มี ๒ อัตรา ดังน้ี  

    ๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

    ๑.๒ หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (นายทรงธรรม  ธีระกุล)  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

๒. บุคลากรสายสนับสนุน มี ๕ อัตรา (รวมหัวหนาสํานักงาน) ดังน้ี  
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

๑ นายทรงธรรม  ธีระกลุ นักวิชาการชํานาญการพเิศษ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ) 

ปริญญาโท 

๒ นางสาววารุณี  ทิพโอสถ เจาหนาที่บริหารงานชํานาญการ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ) 

ปริญญาโท 

๓ นางสาวเสาวนีย  แสงสีดํา เจาหนาที่บริหารงาน 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปรญิญาโท 

 

 

๑๖ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

๔ นางสาววันวิสาข  แกวสมบูรณ นักวิชาการ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาโท 

๕ นางสาวศศิธร  ดีใหญ เจาหนาที่บริหารงาน 

(ลูกจางของมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาตร ี

 

                       (๑)                                     (๒)                                     (๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (๔)                                    (๕) 
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากร โดยกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากล   

ของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังน้ี  

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย

และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

เปาประสงค          

๑) อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติ 

๒) อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะสูงในเชิงวิชาการและมีทักษะสากล รวมทั้งมีจริยธรรมดาน    

การสอน การวิจัย และการเปนที่ปรึกษา 

๑๗ 

 

๓) บุคลากรบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะเพียงพอในดานการปฏิบัติงาน และการบริการ รวมทั้งทักษะสากล 

 

จุดแข็ง          

๑) มีกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๒) มีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาทําหนาที่พัฒนาสมรรถนะการสอนและการเปนที่ปรึกษา 

มีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เปนหนวยประสานงานการพัฒนาการวิจัย  

๓) มีนักวิจัยพี่เลี้ยงประจําคลินิกวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกวิจัยคณะ หลักสูตร และ

สาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งมีอาจารยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณในการสอนและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สามารถ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาได 

๔) มีฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนอยางตอเน่ือง  

๕) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีประสบการณในการทํางาน สามารถเรียนรูงานและทํางานแทนกันไดทุกคน  

๖) มีหนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยรองรับและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย           

 

จุดออน         



๑) ภาระงานสอนของอาจารยในบางสาขาวิชามีคอนขางสูง ทําใหเปนอุปสรรคในการทําวิจัย และไม

สามารถพัฒนาไปสูการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการได 

๒) อาจารยประจําหลกัสตูรบางหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สงผล

ตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ รวมทั้งสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓) งานบัณฑิตศึกษามีแนวโนมการขยายงานและภาระงานที่เพิ่มข้ึน แตยังมีขอจํากัดในเรื่องการจัดสรร

อัตรากําลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งเรื่องอาคารสถานที่ และทรัพยากรตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการ

บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

โอกาส  

๑) มีบุคลากรทั้งเกาและใหมที่มีความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญในดานตาง ๆ ที่พรอมจะทํา

ประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย 

๒) มหาวิทยาลัยมีนโยบายและใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓) มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

ปจจัยคุกคาม 

๑) สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 

กลยุทธ 

๑) รวมกับคณะ หลักสูตร/สาขาวิชา และหนวยงานที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจัดทํา

แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษาอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับการขยายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต 

 

๑๘ 

 

๒) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศในการ

พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

๓) พัฒนาระบบและกลไกในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแกอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนําไปใชไดจริง 

๔) สนับสนุนและพัฒนาหนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสรางเครือขายรวมพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

โครงการ/กิจกรรม  

๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

๒) โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ

ในการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา 



๓) โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแกอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษา      

๔) โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

๕) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและหนวยงานที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

๖) โครงการสนับสนุนและพัฒนาหนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสรางเครือขายรวมพัฒนา 

 

ตัวบงชี้หลัก 

๑.๖.๓ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ตัวบงช้ีตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย สวนที่ ๒ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๖๗ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเปนเลิศในการ

จัดการศึกษาระดับนานาชาติ)   

GS๔ : ระบบและกลไกการเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา (ตัวบงช้ีตามคํารับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย สวนที่ ๓ การพัฒนาตามบทบาท/หนาที่/  

พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

การวิเคราะหขอมูลบุคลากรและแนวทางการพฒันาอาจารยบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งประสานงานการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เดิมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบใหจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายใน และใหมีหนาที่ในการ

บริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไมสังกัดคณะใดคณะหน่ึงดวย   

อยางไรก็ตามเน่ืองจากสภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 

กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบใหโอนยายหลักสูตรสหวิทยาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตร     

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม ยายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยายไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน (ภาษาไทย) ยายไปสงักัดวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้ง

โอนยายอาจารยประจําสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยใหไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

๑๙ 

 

แมวามหาวิทยาลัยจะมีนโยบายไมใหมีหลักสูตรสหวิทยาการและอาจารยประจําสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แต

บัณฑิตวิทยาลัยยังมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งครอบคลุมเรื่องคุณภาพนิสิต อาจารย หลักสูตร และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธและการคนควา

อิสระ) การที่จะขับเคลื่อนและดําเนินการใหวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุเปาหมายได



อยางมีประสิทธิภาพน้ัน นอกจากจะตองพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเปนบุคลากรประจํา   

โดยกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากรแลว บัณฑิตวิทยาลัยยังมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งสังกัดอยูในสวนงานวิชาการตาง ๆ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดวยโดยดําเนินการ

ผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเองซึ่งกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป และ

รวมมือกับสวนงานวิชาการที่อาจารยบัณฑิตศึกษาเหลาน้ันสังกัด 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยบัณฑิตศึกษา โดยการจัด

อบรม ประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก การสอน การวิจัย และการ

เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ รวมทั้งทักษะสากล และอื่น ๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง 

และดําเนินการโดยรวมมือกับสวนงานวิชาการตาง ๆ ที่อาจารยบัณฑิตศึกษาสังกัดอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

การวิเคราะหขอมูลบุคลากร ความตองการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
บุคลากรสายสนับสนุนถือวามีความสําคัญตอการสนับสนุนและสงเสริมผลักดันใหงานตาง ๆ ของบุคลากร 

สายวิชาการ สวนงาน และมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งในแตละหนวยงานมีความแตกตางกันทั้งในเรื่อง     

ของพันธกิจ ขอบเขต บริบทของงาน รวมทั้งวัฒนธรรมและบรรยากาศของการทํางาน บัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงาน

วิชาการมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาของทุกหลกัสูตรทั้งมหาวิทยาลยั จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะและศักยภาพที่เหมาะสม

กับพันธกิจและภาระงานของหนวยงานเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของบณัฑิตวิทยาลยั

และมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป   

 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย สรุปดังน้ี  
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานภาพ วุฒิการศึกษา 

๑ นายทรงธรรม  ธีระกุล นักวิชาการ 

ชํานาญการพิเศษ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

(เปลี่ยนสถาน  

ภาพมาจาก 

ขาราชการ) 

ปริญญาโท (กศ.ม. การบริหาร 

การศึกษา) จากมหาวิทยาลั ย

ทักษิณ 

ปริญญาตรี (ศศ.บ. การจัดการ 

ทั่วไป) จากสถาบันราชภัฏสงขลา 

๒ นางสาววารุณี  ทิพโอสถ เจาหนาที่บริหาร  

งานชํานาญการ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

(เปลี่ยนสถาน  

ภาพมาจาก 

ขาราชการ) 

ปริญญาโท (กศ.ม. การศึกษาเพื่อ

พัฒ นาทรัพ ยากรม นุษย )จ าก

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปริญญาตรี (ศศ.บ. การจัดการ 

ทั่วไป) จากสถาบันราชภัฏสงขลา 

 

 

 

๒๐ 



 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานภาพ วุฒิการศึกษา 

๓ นางสาววันวิสาข  แกวสมบูรณ นักวิชาการ พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท (วท.ม. เทคโนโลยี

ที่ เหมาะสมเพื่ อการพัฒ นา

ทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม) 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี (วท.บ. เคมี) จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๔ นางสาวเสาวนีย  แสงสีดํา เจาหนาที่บริหารงาน พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท (ศศ.ม. นโยบาย

และการวางแผนสังคม) จาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปริญญาตรี (ศศ.บ. การจัดการ 

ทั่ วไป ) จากสถาบันราชภัฏ

สงขลา 

๕ นางสาวศศิธร  ดีใหญ เจาหนาที่บริหารงาน ลูกจางของ 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (บช.บ. การบัญชี) 

จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 

 



๒๑ 

รายละเอยีดภาระงานของบคุลากรบณัฑติวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 
 

นายทรงธรรม  ธีระกุล 

(นักวิชาการชํานาญการพิเศษ :  

พนักงานมหาวิทยาลัย) 

นางสาววารุณี  ทิพโอสถ 

(เจาหนาที่บริหารงานชํานาญการ : 

พนักงานมหาวิทยาลัย) 

นางสาววันวิสาข  แกวสมบูรณ 

(นักวิชาการชํานาญการ :  

พนักงานมหาวิทยาลัย) 

นางสาวเสาวนีย  แสงสีดํา 

(เจาหนาที่บริหารงาน :  

พนักงานมหาวิทยาลัย) 

นางสาวศศิธร  ดีใหญ 

(เจาหนาที่บริหารงาน :  

ลูกจางมหาวิทยาลัย) 

๑. ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงาน    

    บัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาท่ีกํากับ 

    ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ 

    ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

    และแผนปฏิบัติงานประจําป 

๒. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการ 

    ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

    (เลขานุการ) 

๓. ภารกิจนโยบายและแผน 

๔. ภารกิจประกันคุณภาพและ 

    มาตรฐานการศึกษา (มาตรฐาน 

    หลักสูตรและอาจารยระดับ 

   บัณฑิตศึกษา และดูแลในภาพรวม) 

๕. ภารกิจการเรียนการสอนและ 

    การสอบภาษา 

๖. หนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 

๗. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบริหาร 

    วิชาการ 

๑. ภารกิจสารบรรณและการประชุม 

๒. ภารกิจการเงิน งบประมาณ และ 

    พัสด ุ

๓. ภารกิจบุคคล  

๔. ภารกิจการสอบประมวลความรู    

    และการสอบวัดคุณสมบัติ 

๕. ภารกิจการประสานงานจัดการ 

    ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๖. หนวยวิจัยสถาบันบัณฑิต 

    วิทยาลัย 

๗. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับงานบริหาร 

    ทั่วไป 

๑. ภารกิจการประชาสัมพันธ  

    วิเทศสัมพันธ และสารสนเทศ 

๒. ภารกิจการทําและสอบ 

    วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  

    (รับผิดชอบหลักเรื่องการทํา 

    และสอบวิทยานิพนธ) 

๓. ภารกิจทุนสนับสนุนการวิจัย และ 

    ทุนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการ 

    ตีพิมพเผยแพร 

๔. ภารกิจการประกันคุณภาพและ 

    มาตรฐาน (งานการจัดการ 

    ความรู) 

๕. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการ  

    ประจําบัณฑิตวิทยาลัย (ผูชวย 

    เลขานุการ) 

๖. หนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 

๗. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับงานบริหาร 

๑. ภารกิจการประกันคุณภาพและ   

    มาตรฐานการศึกษา 

    ๑.๑ งานประกันคุณภาพและ 

          มาตรฐานการศกึษา 

    ๑.๒ งานคํารับรองการปฏิบัติงาน 

    ๑.๓ งานบริหารความเส่ียงและ 

          ควบคุมภายใน) 

    ๑.๔ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการ 

          ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ภารกิจการทําและสอบวิทยานิพนธ/  

    การคนควาอิสระ (รับผิดชอบหลักเรื่อง 

    การทําและสอบการคนควาอิสระ) 

๓. การเรียนการสอนและการพัฒนา 

    วิชาการ 

๔. ภารกิจการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๕. หนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 

๖. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับงานบริหารวิชาการ 

๑. การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ 

    และการคนควาอิสระ  

๒. ภารกิจสารบรรณและการ 

    ประชุม 

๓. ภารกิจการเงิน งบประมาณ  

    และพัสดุ 

๔. งานเลขานุการผูบริหาร  

    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 

๕. ภารกิจการประสานงานและ 

    จัดทําวารสารทางวิชาการ 

    ระดับบัณฑิตศึกษา 

๖. หนวยวิจัยสถาบันบัณฑิต 

    วิทยาลัย 

๗. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับงาน 

    บริหารทั่วไป 

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (นายทรงธรรม  ธีระกุล) 



๘. อื่น ๆ ท่ีเปนการชวยเหลืองาน 

    ดานการบริหารของคณบดี 

    บัณฑิตวิทยาลัย 

    วิชาการ 

หมายเหต ุ ภารกิจที่กําหนดของแตละบุคคลใหถือเปนภารกิจหลัก และภารกิจของบุคคลอ่ืน ๆ ใหถือเปนภารกิจรองที่บุคลากรทุกคนจะตองเรียนรูและระดมกําลังเพื่อรวมกันทํางานในกรณีที่บุคคลอ่ืนไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือในกรณีที่มีงานเรงดวน ทั้งน้ี หนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 



๒๒ 

 

 พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การกํากับดูแลคุณภาพ

และมาตรฐาน รวมทั้งประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการ

ทําวิทยานิพนธ และการวิจัย ซึ่งนับเปนหัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันสะทอนคุณภาพของการศึกษาของ

นิสิตไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังรับผิดชอบการสอบพิเศษ ไดแก การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการ

สอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาของนิสิตดวย ดวยประสบการณในการทํางานดานบัณฑิตศึกษา

ของบุคลากร และการที่บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญ (รอยละ ๘๐) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทซึ่งเปนคุณสมบัติที่ถือ

เปนจุดแข็งโดยไดผานกระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามาแลวเมื่อผนวกเขากับประสบการณการทํางาน

เช่ือมั่นไดวาจะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกรอบพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยได

เปนอยางดี แมวาคุณวุฒิที่สําเร็จอาจจะไมตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งเปนขอจํากัดที่ เกิดข้ึนกับทุก

หนวยงาน แตหลักการบริหารบุคคลในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานได

หลากหลายไดมากข้ึน เพื่อใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบและเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งบุคลากรมี

ความกาวหนาในวิชาชีพในสายงานตามศักยภาพที่มีอยูและไดรบัการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดใหไดรับ

การพัฒนาอยางเหมาะสม 

 บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังตอไปน้ี  

๑. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานวิจัย 

              บุคลากรจะตองเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ

ความรู ความสามารถในวิชาชีพของตนเองเปนประจําทุกป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งการไปนําเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งที่จัดโดยหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนงบประมาณตามความ

เหมาะสมแกกิจกรรมที่เขารวม รวมทั้งการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

๒. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และ/หรือเอกสารการปรับปรุงพัฒนางานเชิงวิเคราะห/สังเคราะห 

              บุคลากรจะตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมสําหรับตนเอง และเปนแนวทางใหบุคลากรคนอื่น ๆ ของหนวยงาน รวมทั้งบุคลากร 

นิสิต และอาจารยที่เกีย่วของไดใชเปนแนวปฏิบัติ และมีการปรบัปรงุใหมคีวามเหมาะสมและคลองตัวตอการปฏิบัติ

อยางนอยทุก ๆ ๒ ป นอกจากน้ียังสามารถใชเปนผลงานในการขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนตามสาย

งานวิชาชีพของตนเองไดดวย โดยในระยะเริ่มตนใหบคุลากรที่มปีระสบการณเปนพี่เลี้ยงและเชิญผูทรงคุณวุฒิมาให

คําแนะนําเปนระยะ ๆ โดยมีการติดตามความกาวหนาอยางตอเน่ือง ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

จัดทําเอกสารการปรับปรุงและพัฒนางานเชิงวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่

รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมตอไป และที่สําคัญที่สุดบัณฑิตวิทยาลัยมีหลักการวา

ภารกิจที่กําหนดของแตละบุคคลใหถือเปนภารกิจหลกัและภารกิจของบุคคลอื่น ๆ ใหถือเปนภารกิจรองที่บุคลากร

ทุกคนจะตองเรียนรูและระดมกําลังเพื่อรวมกันทํางานในกรณีที่บุคคลอื่นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือในกรณีที่มี

งานเรงดวน จึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานทั้งในภาพรวมและภารกิจที่รับผิดชอบอันจะเปนประโยชนตอหนวยงานตอไป 



  ๓. การทําวิจัยสถาบันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน 

                บุคลากรจะตองทําวิจัยสถาบันเพื่อปรบัปรุงและพัฒนางานในภาระงานที่รับผดิชอบหรือเรื่องที่เกี่ยวของ

กับการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระยะเริ่มตนอาจจะมีการทําวิจัยเปนทีม โดยใหอาจารยและบุคลากร

ที่มีประสบการณเปนพี่เลี้ยงหรือเปนหัวหนาโครงการ แลวจึงขยายผลไปสูตัวบุคคลเพื่อทําวิจัยในภาระหนาที่ที่

รับผิดชอบตอไป ซึ่งจะตองมีผลงานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจของบัณฑิตวิทาลัยโดยการวิจัยของบุคลากร

อยางนอยปละ ๑ เรื่อง รวมทั้งไดมีการจัดต้ังหนวยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยข้ึนเพื่อมุงเนนการทําวิจัยสถาบัน 

๒๓ 

 

สามารถนําผลจากการวิจัยมาใชปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเน่ืองโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

   ทั้งน้ี ในการดําเนินการตามขอ ๒ และ ๓ จะตองดําเนินการผนวกเขากับงานประจําเพื่อจะไดหลอม

รวมเขาดวยกันและไมเกิดความรูสึกวาเปนภาระงานที่เพิ่มข้ึน และเพื่อใหบุคลากรมีความคุนชินกับแนวทางการ

พัฒนาที่กําหนดข้ึนและมีการพัฒนางานโดยผานการจัดทําผลงานอยางตอเน่ืองจึงไดกําหนดสิ่งเหลาน้ีไวใน

ขอตกลงรวมในการปฏิบัติงานประจําป (TOR) ของบุคลากรดวย 

 

๔. การพัฒนาทักษะสากล 

             มหาวิทยาลัยทักษิณใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ มุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพทั้ งการพัฒนาขีด

ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ การธํารงรักษาคนดี คนเกง รวมทั้งการสรางและพัฒนา

ศักยภาพผูบริหารทุกระดับ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่ผลิต

บัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อรับใชสังคมทองถ่ินใต ประเทศชาติ และอาเซียน ใหเปน

สังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ย่ังยืน ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

จากที่กลาวมานอกจากจะพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรแลวยังจําเปนจะตองพัฒนาทักษะ

สากลควบคูกันไปดวย บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

หลักและทักษะสากลของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งทักษะสากล ประกอบดวย บุคลิกภาพของภาวะผูนํา ทักษะ

การสื่อสารที่ดี ทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาสากล และทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีบุคลากรจะตอง

เขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถในทักษะสากลของ

ตนเองเปนประจําทุกป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ทั้งที่จัดโดยหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ

สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมแกกจิกรรมที่เขารวมรวมทัง้การขอสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

 

๕. การขอกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 

    บัณฑิตวิทยาลัยมีการขยายงานเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่วิทยาเขตสงขลาและที่วิทยา

เขตพัทลุง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีบุคลากรมารองรับงานดังกลาว ในเบื้องตนหากไดรับการจัดสรรอัตราจะ



พิจารณาใหโอกาสแกลูกจางที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในการทํางานกับหนวยงานมามากกวา ๕  

ป ไดรับการบรรจุแตงต้ังกอนตามกระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจและความ

มั่นคงในชีวิต รวมทั้งเปนการธํารงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณไวใหคงอยูกับหนวยงานตอไป และจะ

ดําเนินการคัดเลือกและบรรจุบุคลากรใหมที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานเพื่อรวมปฏิบัติงานในภารกิจ

ตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ในสวนของความกาวหนาทางวิชาชีพของสายสนับสนุนจะตองมีการพัฒนาตนเองควบคูไปดวยกันกับการ

พัฒนางาน โดยการจัดทําผลงานทั้งในสวนของคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะหสังเคราะห และผลงานวิจัย

สถาบัน ควบคูกันไปกับการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญพิเศษ เพื่อประเมินเขาสู

ตําแหนงดังกลาวในโอกาสที่เหมาะสมสอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งข้ึนอยูกับความพรอม/ศักยภาพ

ของบุคลากรเปนหลัก 

 

๒๔ 

 

สําหรับการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอบุคลากรสวนใหญ (รอยละ ๘๐) สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ถือวาเปนจุดแข็งของหนวยงาน หากจะพัฒนาโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนถึง

ระดับปริญญาเอกอาจจะตองพิจารณาถึงความตองการของเฉพาะบุคคลหรือความตองการในการพัฒนาหนวยงาน

ที่มีความจําเปนจะตองใชบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงข้ึน ซึ่งจะตองมีการวิเคราะหเหตุผลและความจําเปนในอนาคต

ตอไป สวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาตรกี็จะสงเสริมและสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทตามความ

สนใจและความตองการในการพัฒนางานของหนวยงานตอไปดวยเชนกัน 

 

การวิเคราะหความตองการบคุลากรสายสนบัสนนุของบณัฑติวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)  

 วิเคราะหความตองการอัตราบุคลากรสายสนับสนุนจากภาระงานที่รับผิดชอบ จํานวนนิสิตและอาจารยที่

ตองใหบริการทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาถึงทิศทางและแนวโนมในการขยายงานและจํานวน

นิสติในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต สรุปดังน้ี  

 

ตําแหนง ป พ.ศ.  

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. เจาหนาที่บริหารงาน 

๒. นักวิชาการ 

๓. นักวิชาชีพ (ดานคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(ลําดับที่ ๑ และ ๒ เพื่อรองรับการขยายงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากข้ึนในอนาคต สวนลําดับที่ ๓ 

รองรับและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสารเทศของบัณฑิต

- 

- 

- 

 

๑ 

๑ 

- 

- 

- 

๑ 

- 

- 

- 



วิทยาลัยทั้งในดานการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการ

บริการ รวมทั้งการนําโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส 

(E – Thesis) และโปรแกรมการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิต ศึกษา (อักขราวิสุทธ/Turn it in) และโปรแกรมอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของที่ตองใชรวมกัน (Endnote) ฯลฯ 

รวม - ๒ ๑ - 

หมายเหตุ  ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตมีความจําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการหนวยงานใหเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และคลองตัวมากข้ึนตามลําดับ บุคลากรตําแหนงนักวิชาชีพ (ดาน

คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ) จึงมีความสําคัญและจําเปนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและดูแลระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง นอกเหนือจากอาศัยบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร

ซึ่งมีงานประจําและภารกิจหลักของตนเองอยูแลว  

 

 

 

 

 

 

๒๕ 

 

แนวทางการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุของบณัฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)  

 

ตําแหนง ป พ.ศ.  

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. นายทรงธรรม  ธีระกุล (ตําแหนงนักวิชาการชํานาญการพิเศษ 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท) 

    - การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

    - การจัดทํา/ปรบัปรุงคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห/

สังเคราะห 

    - การทํางานวิจัยสถาบัน 

    - การพัฒนาทักษะสากล  

    - การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพที่สงูข้ึน (ชํานาญ

การ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 

    - การศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน    

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

- 



๒. นางสาววารุณี  ทิพโอสถ (ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน

ชํานาญการ คุณวุฒิระดับปริญญาโท) 

    - การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

    - การจัดทํา/ปรบัปรุงคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห/

สังเคราะห 

    - การทํางานวิจัยสถาบัน 

    - การพัฒนาทักษะสากล  

    - การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพที่สงูข้ึน (ชํานาญ

การ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 

    - การศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน    

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

- 

๓. นางสาววันวิสาข  แกวสมบูรณ (ตําแหนงนักวิชาการ คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท) 

    - การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

    - การจัดทํา/ปรบัปรุงคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห/

สังเคราะห 

    - การทํางานวิจัยสถาบัน 

    - การพัฒนาทักษะสากล  

    - การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพที่สงูข้ึน (ชํานาญ

การ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 

    - การศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน    

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

๒๖ 

 

ตําแหนง ป พ.ศ.  

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๔. นางสาวเสาวนีย  แสงสีดํา (ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท) 

    - การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

    - การจัดทํา/ปรบัปรุงคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห/

สังเคราะห 

    - การทํางานวิจัยสถาบัน 

    - การพัฒนาทักษะสากล  

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 



    - การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพที่สงูข้ึน (ชํานาญ

การ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 

    - การศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน    

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

/ 

 

- 

๕. นางสาวศศิธร  ดีใหญ (ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน คุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี) 

    - การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

    - การจัดทํา/ปรบัปรุงคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห/

สังเคราะห 

    - การทํางานวิจัยสถาบัน 

    - การพัฒนาทักษะสากล  

    - การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพที่สงูข้ึน (ชํานาญ

การ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 

    - การศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน    

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

- 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

- 

 

/ 

หมายเหตุ การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษของ

บุคลากรสายสนับสนุนจะแตกตางจากสายวิชาการที่หากมีผลงานแลวสามารถเสนอขอรับการประเมินเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการไดเลย แตสายสนับสนุนหนวยงานจะตองมีการเสนอขอประเมินคางานและขอกําหนด

ตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษข้ึนกอน (ยกเวนตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไวแลวไมตองขอกําหนดใหม) ดังน้ัน โอกาสและความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุนจึงตองมีการพัฒนางาน

ในหนาที่และทําผลงานเชิงวิชาการ/วิชาชีพควบคูกันไปกับการพัฒนาหนวยงานใหสอดคลองกันไปอยางตอเน่ือง 

กลาวคือหากมีภาระงานที่มากข้ึนและยุงยากซับซอนข้ึนก็จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญและความ

เช่ียวชาญมากข้ึน บุคลากรที่มีความชํานาญงานและเช่ียวชาญสูงข้ึนก็จะพัฒนางานใหดีข้ึนขยายงานเพิ่มข้ึนซึ่งเปน

วงจรการพัฒนาที่ควบคูกันไปอยางตอเน่ือง  

 

 



 

 

 



 

 

๒๗ 

 

โครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา   
 

โครงการ ป พ.ศ.  

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. อาจารยบัณฑิตศึกษา 

    ๑.๑ การอบรม ประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก การสอน การวิจัย และ

การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ รวมทั้งทักษะสากล และอื่น ๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง และ

ดําเนินการโดยรวมมือกับสวนงานวิชาการตาง ๆ ที่อาจารยบัณฑิตศึกษาสังกัดอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

๒. บุคลากรสายสนบัสนนุบัณฑิตวิทยาลัย 

    ๒.๑ การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การนําเสนอผลงานวิจัย 

    ๒.๒ การจัดทํา/ปรับปรงุคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห/สงัเคราะห 

    ๒.๓ การทํางานวิจัยสถาบัน 

    ๒.๔ การพัฒนาทักษะสากล  

    ๒.๕ การเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพที่สงูข้ึน (ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 

    ๒.๖ การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

    หมายเหตุ ขอ ๒.๕ – ๒.๖ ข้ึนอยูกับความพรอมของบุคลากรแตละคน 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๒๘ 

 

ตัวบงชี้การประเมินแผนการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวบงช้ีหลัก เปาหมายตามตัวบงช้ีหลัก หมายเหตุ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓ เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนา

สมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

๓.๑) อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของชาติ 

๓.๒) อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะสูงในเชิง

วิชาการและมีทักษะสากล รวมท้ังมีจริยธรรมดานการสอน 

การวิจัย และการเปนท่ีปรึกษา 

๓.๓) บุคลากรบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะเพียงพอในดาน

การปฏิบัติงาน และการบริการ รวมท้ังทักษะสากล 

๑.๖.๓ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ตัวบงชี้ตามคํา

รับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย สวนท่ี ๒ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาความเปนเลิศใน

การผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลและความเปนเลิศในการจัดการศึกษาระดับ

นานาชาติ)   

๕ ขอ ๕ ขอ ๕ ขอ ๕ ขอ สูงสดุ  

๕ ขอ 

GS๔ : ระบบและกลไกการเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย

และบุคลากรบัณฑิตศึกษา (ตัวบงชี้ตามคาํรับรองการปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย สวนท่ี 

๓ การพัฒนาตามบทบาท/หนาท่ี/พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔ ขอ ๕ ขอ ๕ ขอ ๕ ขอ  สูงสดุ 

๕ ขอ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดาํเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  

ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ จังหวัดกระบี่ 
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                       แผนยุทธศาสตรการพฒันาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดานการพัฒนา 
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๑๒ 
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๒๙ 



คํานํา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ข้ึน

เพื่อเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิยาลัยใหมีความกาวหนาตามวิชาชีพและ

สอดคลองกับการพัฒนาองคกรใหเจรญิกาวหนาควบคูกันไป เน่ืองจากบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจะเปน

กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองคกร และเมื่อองคกรเกิดการพัฒนาก็จะผลักดัน สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรตองมีการปรับตัวและพัฒนาตอไปดวยอยางไมหยุดน่ิงซึ่งถือเปนวงจรของการพัฒนาที่จะสงผลดีและเกิด

ประโยชนทั้งบุคลากรและองคกรในระยะยาวตอไป นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัยยังมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งสังกัดอยูในสวนงานวิชาการตาง ๆ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษาโดยดําเนินการผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเอง และรวมมือกับสวนงาน

วิชาการที่อาจารยบัณฑิตศึกษาสังกัด จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยบัณฑิตศึกษาไวในแผนพัฒนาบุคลากร

ดังกลาวน้ีดวย ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแลว ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๙  

บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร        

บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารยบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด

ไวตอไป 

 

                                                    

 
                                                                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 

                                                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(ณ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๙ น.) 

ปรับหลังจากไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแลว 

สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
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