
. 

แนวคิดการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 4 ป 

ปการศึกษา 2562 – 2565  
 

 

ฉบับปรับใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ ระยะ 4 ป 

ปการศึกษา 2562 - 2565 
 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี 3/2562  

วันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2562 

 

ทบทวนครั้งที่ 1  
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี 4/2563  

วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 7/2563 วันพุธท่ี 16 กันยายน 2563 

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2564  

วันเสารท่ี 16 มกราคม 2564  

 



 

แนวคิดการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 4 ป  

ปการศึกษา 2562 – 2565 

 

 

 การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในระยะ 4 ปนี้ จําเปนตองปรับตัวอยางมาก เนื่องจากบริบทความตองการของสังคม

ตามการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption บริบทความตองการของผูเรียน โครงสรางประชากร กระแสการใหความสําคัญ

สูงสุดกับการมีรายไดมากกวาระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทิศทางการวิจัยของชาติ ทิศทางอุดมศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ เหลานี้ทําให

บัณฑิตวิทยาลัยตองทบทวนแนวทางการบริหารงานระยะ 4 ป เพ่ือใหสามารถรวมผลักดันบัณฑิตศึกษาไปในทิศทางท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด คือ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” 

 

หลักการพัฒนาแนวคิดในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป ปการศึกษา 2562 – 2565 

1) ตอบสนองสิ่งแวดลอมภายนอก บริบทมหาวิทยาลัยทักษิณ หลักการจัดการบัณฑิตศึกษา และบริบทของ  

บัณฑิตวิทยาลัย  

2) ใชพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยเปนขอบเขตของการวิเคราะห  

3) และเพ่ือใหการเติบโตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณมีทิศทางท่ีชัดเจน ตอบสนองทิศทางการพัฒนา

ประเทศ จําเปนตองมีท้ัง 

    3.1) วิสัยทัศนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 

    3.2) วิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัยในฐานะหนวยงานขับเคลื่อนและกํากับคุณภาพและมาตรฐาน 

4) แกปญหาเดิมควบคูกับการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทท่ีเก่ียวของ อันรวมถึงขอมูลท่ีสะทอนจากผูมีสวนได   

สวนเสีย 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต ตั้งข้ึนเพ่ือเปนสถาบันการศึกษาท่ีสนองตอบความตองการ

พัฒนากําลังคนของทองถ่ิน สําหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเริ่มดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนอยางเปนทางการต้ังแตปการศึกษา 2523 จวบจนถึงปจจุบัน นับเปนระยะเวลา 4 ทศวรรษ ปจจุบันการ

บริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปจจุบัน

บัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารยประจํา 2 คน (ศาสตราจารย 1 คน และอาจารย 1 คน) และมีบุคลากรสายสนับสนุน 4 คน 

(ชํานาญการพิเศษ 1 คน ชํานาญการ 2 คน และปฏิบัติการ 1 คน) ทําหนาท่ีประสานงานกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 34 

หลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 26 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร)  
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วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 

วิสัยทัศน 

ผลักดันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเปนบัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนภายในป 2567 

(Accelerating TSU Graduate Education for Social Innovation and Sustainability by 2024) 

พันธกิจ 

1. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา  

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะสากลของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา  

4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

5. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายความรวมมือ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สมรรถนะหลัก 

1. ความสามารถในการรวมสงมอบบัณฑิตจากหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย   

2. การบริการดวยมิตรไมตรีและเอ้ืออาทร  

3. ความสามารถในการเสริมประสบการณ “นวัตกรรมสังคม” และ “การพัฒนาท่ียั่งยืน”  

คานิยมรวม(GS – TSU) 

G   Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล  

S   Standard มุงม่ันมาตรฐาน  

T   Teamwork ทํางานเปนทีม  

S   Service mind/Smile ยิม้และมีจิตบริการ  

U   Ultimate Goal ฝนใหไกลไปใหถึง  

วัฒนธรรมองคกร 

รัก       รูรักสามัคคีมีใจเปนหนึ่งเดียว  

รวม     รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมพัฒนา  

          รวมรับผิดชอบ  

เรียนรู  เรียนรูตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาไปสูองคกรแหงการ 

          เรียนรู  
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หลักสูตรและบริการ 

หลักสูตร/บริการ ผูเรียนและผูรับบริการ กระบวนการสงมอบ 

การกํากับมาตรฐานการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (รวมถึงการ

เผยแพรผลงานวิจัยของนิสิต) 

อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย

พิเศษของทุกหลักสูตร (ยกเวนหลักสูตร

ท่ีสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ) 

ทําความเขาใจและติดตามการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. 

สาขาวิชาการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จัดการเรียนการสอน/ดุษฎีนิพนธ 

ประกาศนียบัตรชุดวิชา 

(Non degree program)   

ผูเรียนชุดวิชา จัดการเรียนการสอนเปนชุดวิชา 

การเรียนลวงหนา (Pre 

degree program) 

ผูเรียนลวงหนา จัดการเรียนการสอนลวงหนาเปน

รายวิชา/ชุดวิชา 

หลักสูตรสหวิทยาการ อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาหลักสูตรและดําเนินการจัด   

การเรียนการสอนรวมกัน 

 รายวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บริหารจัดการและจัดการเรียน      

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ทุนการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรทุนประเภทตาง ๆ  

พัฒนาอาจารยและบุคลากร

บัณฑิตศึกษา 

อาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษาจาก

ทุกหลักสูตร 

จัดโครงการพัฒนา 

 

อัตลักษณของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรูจริงในดานนวัตกรรมสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืน พัฒนาตอยอดองคความรู       

และมีความเปนสากล  

 

วิเคราะหบริบทเชิงกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา 

 การวิเคราะหบริบทเชิงกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษาประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส ปจจัย

คุกคาม ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และความทาทายเชิงกลยุทธ และสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 4 ป โดยใชพันธกิจ

ของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนขอบเขตในการวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และปจจัยคุกคาม  

จุดแข็ง 

1. อาจารยบุคลากรท่ีรับผิดชอบบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขาใจมาตรฐานการศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณไดมาตรฐานบัณฑิตศึกษาไทย 

ห
ลกั

สูต
ร 

รา
ยว
ชิา
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3. มีอาจารยรองรับบัณฑิตศึกษาประมาณ 50% ของอาจารยท้ังหมด  

4. อาจารยระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง และสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการท่ี

สะทอนความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น ๆ ทําใหสามารถเพ่ิมคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ และทําใหบัณฑิตศึกษา 

ขยายตัวไดกวา 200% ในชวง 4 ปขางหนา 

5 อาจารยบัณฑิตศึกษากวา 23 % มีทักษะภาษาอังกฤษรองรับนิสิตตางชาติได และหลักสูตรสวนใหญเปดชอง  

ใหรับนิสิตตางชาติได 

6. ทุกหลักสูตรมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันท้ังในและตางประเทศ 

7. มีสถาบันวิจัยและพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําและเผยแพรผลงานวิจัย รวมถึงฝายบริหารกลางฯ 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

จุดออน 

1. นิสิตสวนใหญจบการศึกษาชากวาแผนการศึกษา (ปริญญาโท 3.32 ป ปริญญาเอก 5.78 ป) 

2. ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหมท่ีตอบความตองการของประเทศและ

ภูมิภาค 

3. ยังไมมีหลักสูตรใดไดรับการรับรองคุณภาพระดับสากล 

4. โครงการวิจัยขนาดใหญของอาจารยท่ีรองรับนิสิตบัณฑิตศึกษาได (ท้ังทุนสนับสนุนและงาน) ยังนอย 

5. การเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคระดับนานาชาติยังจํากัดอยูท่ีอาจารยกลุมเล็ก 

6. ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกือบ 50% ไมไดเผยแพรในวาสารระดับ TCI และระดับนานาชาติ 

7. สมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรองรับบัณฑิตศึกษา (ท้ังบุคลากรประจําบัณฑิตวิทยาลัย

และประจําหลักสูตร) ยังไมดีเพียงพอในการรองรับนิสิตและอาคันตุกะตางชาติ 

8. บัณฑิตวิทยาลัยยังแสวงหารายไดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการการพ่ึงพาตนเองดานงบประมาณนอย 

9. แมในภาพรวมจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน แตหลักสูตรประมาณ 70% มีนิสิตใหมนอยกวา 2-3 คน 

หรือไมมีนิสิตใหมเปนเวลาตอเนื่อง 2-3 ป  

โอกาส 

1. กระแสโลกาภิวัฒน/ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป /แผน พัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 และแผนการศึกษาชาติมี

เปาหมาย “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และมหาวิทยาลัยทักษิณจะเปนมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมสังคม” 

2. นักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะจากกลุมประเทศอาเซียนสนใจเรียนบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน จึงมี

โอกาสการจัดการศึกษารองรับคนในอาเซียน 500 ลานคน 

3. ระบบการถายโอนหนวยกิตในกลุมประเทศอาเซียนมีความพรอมใหนิสิตเลือกเรียนไดหลายประเทศ รวมถึงมี

ความสะดวกในการเปดหลักสูตรรวม  

4. กระทรวงอุดมศึกษา ฯ สงเสริมการจัดการศึกษาแบบหลักสูตรควบสองปริญญา  หลักสูตรรวมระหวางสถาบัน 

และ เปดโอกาสใหจัดการศึกษาไดหลายประเภท ซ่ึงรองรับบริบทนิสิตท่ีทํางานประจําเต็มเวลา เชน Non degree /Pre 

degree program 

5. มีแหลงทุนวิจัยขนาดใหญจากภาครัฐจํานวนมากรองรับการทําวิจัยของอาจารย 
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6. ภาคเอกชนขยายตัวในการทําวิจัยเพ่ือใชในการพัฒนางาน แตนักวิจัยกวา 70% มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(ตองการนักวิจัยระดับท่ีสูงข้ึนชวยพัฒนางานผานกระบวนการวิจัย) 

7. นิสิตเขาใหมระดับปริญญาตรีมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัยสามารถระดมทรัพยากรโดยเฉพาะ

อาจารยมาพัฒนาบัณฑิตศึกษา) 

ปจจัยคุกคาม 

1. การรับจางทําการศึกษาคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ (ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการทํา) 

2. จากรายงานการวิจัยระบุวาธรรมชาติของนักศึกษาตางชาติชอบ One Stop Service (แตระบบบริการนสิิต

ของมหาวิทยาลัยทักษิณเปนระบบบริการหลายจุด และบุคลากรสายสนับสนุนยังมีขอจํากัดในการสื่อสารกับตางชาติ) 

3. ขาดปจจัยดึงดูดท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติใหมาเรียน โดยเฉพาะทุนการศึกษา 

4. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภาครัฐและเอกชนยังนอยมาก 

5. องคกรท้ังภาครัฐ/เอกชน/เครือขายทองถ่ินมีความตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะตางจากเดิม 

6. แนวโนมของหลักสูตรจะเปนบูรณาการหลายศาสตรมากข้ึน 

7. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด 

8. บัณฑิตศึกษาของทุกสถาบันเรงสราง Visibility เพ่ือประโยชนในการขยายการรับนักศึกษา 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 

การกํากับมาตรฐานการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. นิสิตจบการศึกษาตามแผนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. จัดการศึกษาเหนือมาตรฐานระดับชาติ และเขาสู

มาตรฐานสากลมากข้ึน 

1. มีหลักสูตรหลากหลายท้ังดานศึกษาศาสตร มนุษยศาสต/

สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หลักสูตร 

รับนิสิตตางชาติมาเรียนในหลักสูตรท่ีเปน research 

program 

อาจารยกวา 23 % สามารถรองรับนิสิตตางชาติได 

หลักสูตรท่ีสังกัด บว. (ปรด. สาขาวิชาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน) สอดคลองกับความตองการของสังคมและการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

มีเครือขายอาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ฯลฯ  

เพ่ิมหลักสูตรใหมสหวิทยาการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและตอบทิศทางมหาวิทยาลัยเพ่ือ

นวัตกรรมทางสังคม 

1. ศักยภาพและจํานวนของอาจารยบัณฑิตศึกษาจํานวน

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง   

2. มีอาจารยรองรับการขยายตัวของบัณฑิตศึกษาแบบกาว

กระโดดในชวง 4 ป ตอจากนี้ การจัดการเรียน Non degree program 

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาได

มาตรฐานระดับประเทศ  

มหาวิทยาลัยทักษิณไดรับการยอมรับดานการจัดการเรียน

การสอนดานภาษา 
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ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 

การเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิต 

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 100% 

ศักยภาพและจํานวนของอาจารยบัณฑิตศึกษาจํานวน

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง   

ทุนการศึกษา 

จัดสรรทุนการศึกษาเพียงพอตอการสนับสนุนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ภาคเอกชนขยายการวิจัยและพัฒนาอยางมากในทศวรรษนี้ 

อาจารยมีความสามารถในการขอทุนวิจัยขนาดใหญ 

(รองรับการวิจัยของนิสิตดวย) 

มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวน

มาก 

การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา 

อาจารยบัณฑิตศึกษามีความเชี่ยวชาญเปนท่ียอมรับ อาจารยบัณฑิตศึกษาสวนใหญเปนคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพ

สูงและหลากหลาย 

การบริหารจัดการ 

องคกรท่ีผลักดันมหาวิทยาลัยสู “มหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

ความรวมมือจากหลักสูตรสูง 

 

ลําดับการแขงขัน 

ใชเกณฑการวัด 4 เกณฑ คือ 1) Arrival and orientation experience 2) Learning experience  3) Living 

experience และ 4) Support services ในป 2020 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ อยูระดับไมต่ํากวาลําดับ 20 

ของประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและผลลัพธหลัก 

พันธกิจท่ี 1 การกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

         ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณไดมาตรฐานระดับชาติ จึงมีความทาทาย ท่ี

จะพัฒนาสูมาตรฐานสากล อยางไรก็ตามยังพบปญหาคุณภาพของกระบวนการกํากับติดตามวิทยานิพนธ รวมถึงคุณภาพ

ของวิทยานิพนธท่ียังพบขอบกพรองมาก จึงตองพัฒนาระบบและกลไกผลักดันใหนิสิตจบตามแผนการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลักดันการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงและสูมาตรฐานสากลมากข้ึน 

1.1.  ผลักดันใหนิสิตจบการศึกษาตามแผนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

1.2.  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากลมากข้ึน 

1.3.  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

1.4.  สรางความเขมแข็งของหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคูกับการบริการวิชาการ          

      ผลลัพธหลัก 

      1) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 100 % ไดมาตรฐานท่ี อว. กําหนดตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป             

      2) หลักสูตรอยางนอย 1 หลักสูตรขอรับการประเมินจาก AUN-QA ในปการศึกษา 2564 
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พันธกิจท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ีผานมาไมไดวิเคราะหเชิงลึกวาหลักสูตรปจจุบันสอดคลองกับความตองการของประเทศหรือไม รวมถึงอนาคต

ควรมีหลักสูตรลักษณะใด รวมถึงยังไมไดกําหนดทิศทางทางวิชาการของบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองกับทิศทางประเทศ 

นอกจากนี้ยังไมมีหลักสูตรใดไดรับการรับรองคุณภาพจากองคกรนอกประเทศ จึงเปนความทาทายท่ีจะทําสิ่งเหลานี้ให

เกิดข้ึนเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันบัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและบริการหลักสูตรท่ีหลากหลาย                                                                                      

2.1. ผลักดันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีบัณฑิตมีอัตลักษณ “ตอบสนองความตองการของสังคม  

      การพัฒนาท่ียั่งยืน และนวัตกรรมสังคม”                                                                 

2.2. บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 

2.3. ผลักดันการบริการหลักสูตรรูปแบบหลากหลายเพ่ือเอ้ือตอผูเรียน 

        ผลลัพธหลัก 

1) ม.ทักษิณ มีหลักสูตรใหมแบบบูรณาการปละอยางนอย 1 หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2564                                                                                                                 

2) ม.ทักษิณ เปด Non degree/ Pre degree program อยางนอย 5% ของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2563 

 

พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะสากลของอาจารยและบุคลากร     

บัณฑิตศึกษา 

ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และหลายๆ เรืองอาจจะเร็วจนปรับตัวไมทัน ทําใหกระบวนทัศนในการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปลี่ยนไป เชน ปรับจาก Single Discipline และ Multidiscipline สู Transdiscipline 

โดยการระดมและบูรณาการศาสตรท่ีหลากหลายเพ่ือจัดหลักสูตรท่ีแกปญหาหรือพัฒนาเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้ทักษะ

สากลยังมีความจําเปนสูงในยุคท่ีประเทศในโลกนี้เขาใกลกันมากข้ึนผานเทคโนโลยี การพัฒนาคนใหมีทักษะสากลและทัน

การเปลี่ยนแปลงรองรับบัณฑิตศึกษาในยุคนี้จึงมีความจําเปนยิ่ง ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา และฝาย

บริหารกลางฯ รองรับการพัฒนาบุคลากร แตตองวิเคราะหความตองการพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทท่ี 

                             เปล่ียนไป 

3.1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการท่ีจําเปน 

          ผลลัพธหลัก                                                                                                                                                        

1) บุคลากรท่ีรับผิดชอบบัณฑิตศึกษาอยางนอย 80% มีความเขาใจ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”            

2) อาจารย 10% สามารถเปนท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษารวมนิสิตตางชาติภายในปการศึกษา 2564 
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  พันธกิจท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

  หากอาจารยมีศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนขนาดใหญจะสามารถรับและใหทุนการศึกษาแกนิสิตท่ีรวม

โครงการวิจัยได ทําใหประกันคุณภาพของผลงานวิจัยและการติพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

นอกจากนี้การแสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษามีความจําเปนสูงเพ่ือรองรับการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา และยัง

สามารถดึงดูผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูงจากท้ังในและตางประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมคุณภาพและขีดความสามารถในการเผยแพรงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1. เพ่ิมคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

          ผลลัพธหลัก                                                                                                                                                        

1) นิสิตรอยละ 25 ไดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพงานวิจัยจากวิทยานิพนธ 
  

  พันธกิจท่ี 5 แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายความรวมมือ 

หากอาจารยมีศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนขนาดใหญจะสามารถรับและใหทุนการศึกษาแกนิสิตท่ีรวม

โครงการวิจัยได ทําใหประกันคุณภาพของผลงานวิจัยและการติพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

นอกจากนี้การแสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษามีความจําเปนสูงเพ่ือรองรับการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา และยัง

สามารถดึงดูผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูงจากท้ังในและตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทตาง ๆ รองรับความตองการของผูเรียน                                

5.1. ผลักดันใหนิสิตบัณฑิตศึกษาทําวิทยานิพนธภายใตการสนับสนุนทุนจากโครงการวิจัย/ทุนลักษณะอ่ืนของ 

      อาจารย 

5.2. แสวงหาแหลงทุนจากภาครัฐ เอกชน เครือขายตางๆ และองคกรระดับนานาชาติ 

ผลลัพธหลัก 

1) อาจารยอยางนอย 1 คน มีทุนวิจัย/ทุนลักษณะอ่ืนท่ีจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหกับนิสิต 

    ภายใตท่ีปรึกษา ในปการศึกษา 2563 
 

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากและตลอดเวลา การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยตองมีความคลองตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีศักยภาพในการแสวงหารายไดจาก

ศักยภาพของบุคลากรและเครือขาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   

                             ตลอดเวลา 

6.1. บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

6.2. มีรายไดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานการเงิน 

ผลลัพธหลัก                                                                                                                                                               

1) ผลการประเมินคุณภาพตามระบบ EdPEx อยางนอย 200 คะแนน ภายในปการศึกษา 2564 
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บทสรุป 

 บัณฑิตวิทยาลัยตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ผานกระบวนการบริหารจัดการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล คือ Education for Performance Excellence และ

หลักสูตรทุกหลักสูตรประกันดวยมาตรฐาน AUN-QA ท่ีเปนท่ียอมรับระดับภูมิภาค 



10 

 

 

 

 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ผลลัพธหลัก 

1. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  

1. ผลักดันการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูง

และสูมาตรฐานสากลมากข้ึน 

1) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 100 % ไดมาตรฐานที่ อว. กําหนดตั้งแตปการศึกษา 2563    

เปนตนไป 

2) หลักสูตรอยางนอย 1 หลักสูตรขอรับการประเมินจาก AUN-QA ในปการศึกษา 2564 

2. สงเสริมและสนับสนุนการปรบัปรุงหลักสูตร

เดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑติศึกษา  

2. ผลักดันบัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและ

บริการหลักสูตรที่หลากหลาย 

1) ม.ทักษิณ มีหลักสูตรใหมแบบบูรณาการปละอยางนอย 1 หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2564 

2) ม.ทักษิณ เปด Non degree/ Pre degree program อยางนอย 5% ของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2563 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะสากลของอาจารยและ

บุคลากรบัณฑิตศึกษา  

3. พัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคลองกับบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป 

1) บุคลากรที่รับผิดชอบบัณฑติศึกษาอยางนอย 80% มีความเขาใจ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม  

สังคม” 

2) อาจารย 10% สามารถเปนที่ปรึกษา/ที่ปรึกษารวมนิสิตตางชาติภายในปการศึกษา 2564 

4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและ

เผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา  

4. เพ่ิมคุณภาพและขีดความสามารถในการ

เผยแพรงานวิจัยระดับบณัฑิตศกึษา 

1) นิสิตรอยละ 25 ไดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพงานวิจัยจากวิทยานิพนธ 

5. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ

เครือขายความรวมมือ 

5. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาประเภท

ตาง ๆ รองรับความตองการของผูเรียน 

1) อาจารยอยางนอย 1 คน มีทุนวิจัย/ทุนลักษณะอื่นที่จัดสรรเปนทุนการศึกษาใหกับนิสิตภายใต  

ที่ปรึกษา ในปการศึกษา 2563 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการบณัฑิตวิทยาลัย  

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใต

ขอจํากัดและการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึน

ตลอดเวลา 

1) ผลการประเมินคุณภาพตามระบบ EdPEx อยางนอย 200 คะแนนภายในปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยทักษิณ : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

บัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนภายในป 2567 

บัณฑิตวิทยาลัยมุงพัฒนาบัณฑิตศึกษาสูมาตรฐานสากลและสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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เอกสารแนบ 
 

ความตองการและความคาดหวังของผูเรยีน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความตองการและความคาดหวัง 

นิสิตปจจุบัน สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา สามารถตอยอดจากงานท่ีทําอยูแลวไดใชเวลาศึกษา     

ไมมาก 

ศิษยเกา การมีระบบศิษยเกา มีการติดตอสื่อสารกับศิษยเกาสมํ่าเสมอ เพ่ือชวยเหลือ สงเสริม 

และสนับสนุน ซ่ึงกันและกันระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา รวมท้ังการสรางความ

ประทับไจแกศิษยเกาเพ่ือกอใหเกิดความรักและผูกพันกับสถาบัน อาจารย และ

บุคลากร 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการศึกษาหลักสูตรบูรณาการ และรูปแบบท่ีหลากหลาย (Degree/Jointed 

degree/ Double degree/non degree/Pre degree ฯลฯ) 

ปลูกฝงองคความรู “การพัฒนาท่ียั่งยืน” ในทุกหลักสูตร 

มีความเปนสากล และสามารถรองรับผูเรียนตางชาติจากทุกภูมิภาค 

ใหความสําคัญกับการจัดสรรทุนการศึกษา (กอนศึกษา ขณะศึกษา และหลังจบ

การศึกษา) 

คณบดีและผูบริหารท่ี

เก่ียวของ  

หลักสูตรจะตองเนนวิชาการและวิชาชีพไปดวยกัน โดยหลักสูตรวิชาการตองเนนวิจัย 

และหลักสูตรวิชาชีพตองเนน Capacity รวมท้ังสรางหลักสูตรแบบบูรณาการใน

ลักษณะท่ีเปนสหวิทยาการท่ีทําใหสังคมไดรับประโยชนใหมากข้ึน 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา

และอาจารยท่ีสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษฯ 

การพัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเพ่ือสรางชื่อเสียง

ใหกับมหาวิทยาลัย และจูงใจผูเรียนเขามาเรียนมากข้ึน  

รวมแกปญหาจํานวนผูเรียนในระบบท่ีสดลงอยางตอเนือง 

นิสิตในอนาคต หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของ

ผูเรียน 

ผูใชบัณฑิต หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และพัฒนาบุคลากรตามทิศทาง

ของหนวยงาน ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูกับการทํางาน 

ลูกคาของคูแขงขัน การแขงขันกันในดานคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชนสูงสุดของ

ผูเรียน บริการ ทางเลือก และอัตลักษณ 

หมายเหตุ: ขอมูลจากการสัมภาษณ สนทนากลุม และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
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โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

ภารกิจมาตรฐานการศึกษา 
วันวิสาข แกวสมบูรณ (หลัก) / เสาวนีย แสงสีดํา ทองชุม (รอง) 

วารณี ทิพโอสถ (รอง) / ทรงธรรม  ธีระกล (รอง) 

อธิการบด ี

(รศ.ดร. วิชัย  ชํานิ) 

คณบดี 

(อ.ดร. วัลลภา  เชยบัวแกว) 

รองคณบดี 

(ผศ.ดร. อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

หัวหนาสํานักงาน 

(นายทรงธรรม  ธรีะกุล) 

คณะกรรมการประจํา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ภารกิจเครือขายความรวมมือและวิเทศสัมพันธ 
วันวิสาข แกวสมบูรณ (หลัก) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

ภารกิจพัฒนาหลักสูตร 
เสาวนีย แสงสีดํา ทองชุม (หลัก) / วันวิสาข แกวสมบูรณ (รอง)

 
ภารกิจทุนการศึกษา 

วันวิสาข แกวสมบูรณ (หลกั) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

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

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
วันวิสาข แกวสมบูรณ (หลกั) / ทรงธรรม  ธีระกุล (รอง) 

หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย) 
ทรงธรรม  ธีระกุล (หลัก) / เสาวนีย  แสงสีดํา ทองชุม (รอง) 

ภารกิจบริหารสํานักงาน 
• งานนโยบายและแผน (ทรงธรรม ธีระกุล) 
• งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ (วารุณี ทิพโอสถ) 

• งานสารบรรณ (วารุณี ทิพโอสถ)  

• งานทรัพยากรบุคคล (วารุณี ทิพโอสถ)  

• งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เสาวนีย แสงสีดาํ ทองชุม) 

• งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx) (เสาวนีย แสงสดีํา ทองชุม) 

• งานประชาสัมพันธ (วันวิสาข  แกวสมบูรณ) 

• งานบริการวิชาการ (ทรงธรรม ธีระกุล / เสาวนีย แสงสดีํา ทองชุม) 

• เลขานุการคณบดี (เสาวนีย แสงสดีํา ทองชุม) 

• เลขานุการรองคณบดี (วันวิสาข  แกวสมบูรณ) 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของบัณฑิตวิทยาลยั  

1) การกํากับมาตรฐานการศึกษาการจัดบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน การแสวงหาพันธมิตร

ตางประเทศเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีหลากหลาย 

 2) การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

 3) งานวิจัยนิสิตเก่ียวกับนวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน 

          4) การจัดการศึกษาระบบ Non degree/Pre degree Program ระดับบัณฑิตศึกษา  

          5) การจัดหาแหลงทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ตัวชี้วดัหลกัของบัณฑติวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดหลักของบัณฑิตวิทยาลัยจําแนกตามพันธกิจและท่ีมา 

ตัวชี้วัด ท่ีมาของ

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัด ท่ีมาของ

ตัวชี้วัด 

การกํากับมาตรฐานการศึกษา และความเปนสากล   ทุนการศึกษา 

รอยละของนิสติท่ีจบตามแผนการศึกษา แผนยุทธฯ  จํานวนแหลงทุนการศึกษาของอาจารยท่ีรองรับ

การวิจัยของนิสิต 

แผนยุทธฯ 

จํานวนโครงการความรวมมือดานบัณฑิตศึกษา

กับสถาบันในอาเซียน 

แผนยุทธฯ  จํานวนทุนสนับสนุนนิสิตบัณฑิตศกึษา (จาก บว.) งานประจํา 

จํานวนโครงการประชุมวิชาการ/สมัมนาระดับ

บัณฑิตศึกษาในอาเซียน 

แผนยุทธฯ  รอยละของวิทยานิพนธท่ีไดรับการเผยแพรภายใน

สามเดือนหลังจบการศึกษา 

แผนยุทธฯ 

จํานวนสถาบันตางประเทศท่ีมีกิจกรรมทาง

วิชาการรวมกัน 

แผนยุทธฯ  รอยละของ KRs ดานทุนการศึกษาท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จ  

งานประจํา 

ระยะเวลาเฉลี่ยการสาํเรจ็การศึกษาของนิสิต งานประจํา 

คํารับรองฯ 

 การบริหารจัดการ 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

 คะแนนผลการประเมินตามระบบ EdPEx แผนยุทธ 

หลักสูตร  รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน (บาท) งานประจํา 

ริเริม่พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพ่ือสรางผูมีทักษะนวัตกรรมสังคม   รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

งานประจํา 

รอยละของหลักสูตรท่ีปด แผนยุทธฯ  รอยละของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีบรรลุเปาหมาย 

คํารับรองฯ 

รอยละหลักสูตรท่ีปรับปรุง แผนยุทธฯ 

Non degree program แผนยุทธ  หลักสูตร ปรด.การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

อัตราการลาออกของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ระยะเวลาเฉลี่ยการสาํเรจ็การศึกษา AUN-QA 

คํารับรองฯ รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับ

การตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 

 

 

 รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับ

การตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

งานประจํา 

คํารับรองฯ 

 

 อัตราการคงอยูของงนิสิต 

อัตราการคงอยูของนิสติระดบับัณฑิตศึกษา          รอยละผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาตอ

บริการของมหาวิทยาลัย (ความไมพึงพอใจ) 

 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมาจากความ

ตองการของสังคม 

ระดับความไมพึงพอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาตอ

บริการของมหาวิทยาลัย  

   

รอยละของบุคคลากรเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา    

 


