
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยกำหนดกรอบความจำเปนและทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2580 โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/

ผูรับผิดชอบ มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั ้ง 2 ระดับ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับสวนงาน ฝาย งาน  

ในระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ซ่ึงเปนแผนท่ี

สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัยผานความ

เห ็นชอบจากคณะกรรมการท ี ่ เก ี ่ยวข อง (คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาว ิทยาล ัย และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล) มีการถายทอดแผนและแปลงแผนสูการปฏิบัติทั ้งระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับสวนงาน ฝาย งาน รวมท้ัง การกำกับติดตามผลการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรและผูนำตาม

แผน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารและผูนำ 

การพัฒนาความร ู  ความสามารถ ทักษะของอาจารยในะดับมหาวิทยาล ัยดำเนินการโดยฝายวิชาการ  

และการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการโดยฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ซึ่งไดจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาทักษะใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้  

ยังมีสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ  เชน ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฯลฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรูเฉพาะดานใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงผลการพัฒนาบุคลากร 

ผลลัพธการดำเนินการของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2562 ปรากฎวา บุคลากรกลุมเปาหมาย

ไดรับการพัฒนาตามแผน คิดเปนรอยละ 120.92  ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความสนใจในหลักสูตรที่จัดและ

สามารถนำไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานใหแกตนเองและสวนงานได 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่องและมีการฝกปฏิบัติ  

2. ระยะเวลาการจัดไมเหมาะสมเนื่องจากผูเขารวมโครงการมีภาระกิจซําซอน 

3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมใหมีความหลากหลาย 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายบรหิารกลางและทรพัยากรบุคคล 

 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย 
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 

1. โครงการเตรียมและพัฒนา
ผูบริหาร รุนท่ี 1 

1. เพ่ือเตรียมและพัฒนา
ผูบริหารใหมีคุณสมบัติ
รองรับในอนาคต 
2. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
ดานการบริหารใหบุคลากร
สายคณาจารยท่ีเขารวม
โครงการใหมีความพรอมใน
การเปนผูนำ/ผูบริหารใน
อนาคต 
3. เพ่ือใหผูเขารวมดครงการ
สามารถประยุกตความรู 
ประสบการณท่ีไดรับนำไป
ปรับใชในการปฏิบัติงาน
หรือการบริหารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

มิถุนายน 
2562- 
มีนาคม 
2563 

จัดกิจกรรม จำนวน 19 ครั้ง ดังนี้ 
 
วิทยาเขตสงขลา 
- คาบท่ี 5  วันท่ี 14 มิ.ย. 62 
- คาบท่ี 6  วันท่ี 3 ก.ค.62 
- คาบท่ี 7  วันท่ี 16 ส.ค.62 
- คาบท่ี 8  วันท่ี 4 ก.ย.62 
- คาบท่ี 9  วันท่ี 2 ต.ค.62 
- คาบท่ี 10  วันท่ี 13 พ.ย.62 
- คาบท่ี 11  วันท่ี 13 ธ.ค.62 
- คาบท่ี 12  วันท่ี 23 ธ.ค.62 
- คาบท่ี 13  วันท่ี 5 ก.พ. 63 
- คาบท่ี 14  วันท่ี 4 มี.ค.63 
 
วิทยาเขตพัทลุง 
- คาบท่ี 5  วันท่ี 14 มิ.ย.62 
- คาบท่ี 6  วันท่ี 10 ก.ค.62 
- คาบท่ี 7  วันท่ี 16 ส.ค.62 
- คาบท่ี 8  วันท่ี 11 ก.ย.62 
- คาบท่ี 9 งดกิจกรรม 
- คาบท่ี 10  วันท่ี 13 พ.ย.62 
- คาบท่ี 11  วันท่ี 11 ธ.ค.62 
- คาบท่ี 12  วันท่ี 23 ธ.ค.62 
- คาบท่ี 13  วันท่ี 12 ก.พ. 63 
- คาบท่ี 14  วันท่ี 11 มี.ค.63 
 

สายคณาจารย 
จำนวน 70 คน 
สายสนับสนุน 
จำนวน 50 คน 

สายคณาจารย 
จำนวน 69 คน 
สายสนับสนุน 
จำนวน 78 คน 

122,463 บาท 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย 
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 

2. โครงการฝกอบรม “การ
เขียนคูมือปฏิบัติงานหลัก
เพ่ือเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.  เพ่ือใหบุคลากรสาย
สนับสนุนไดมคีวามรู 
ความเขาใจในเรื่องการ
จัดทำคูมือปฏิบัติงาน
หลัก 
2.  เพ่ือใหบุคลากรสาย
สนับสนุนไดเรียนรู
เทคนิคและวิธีการจัดทำ
คูมือปฏิบัติงานหลัก 

27 
กุมภาพันธ 

2563 

บุคลากรสายสนับสนุนเกิด
ความรู ความเขาใจในเรื่องการ
จัดทำคูมือปฏิบัติงานหลัก ได
ทราบถึงเทคนิคและวิธีการ
จัดทำคูมือปฏิบัติงานหลัก  
รวมทั้งพบปะและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการจัดทำ
ผลงาน โดยผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ รอยละ 88.80 
สูงกวาเปาหมายการดำเนินงาน
รอยละ 80 

80 คน 131 คน 23,651  บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายวิชาการ 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ฝายวิชาการ เรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานดวนแนวคิด Lean 

1. บุคลากรเขาใจแนวคิดของลีนและความ
สูญเปลา 7+1 ประการ ที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 

2. บุคลากรสามารถปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานของตนเองได โดยผานการทำ
โครงการปรับปรุงงานแบบกลุม (Lean 
Project) 

3. บุคลากรเขาใจและสามารถใชเครื่องมือ
และเทคนิคของการทำ Lean Project 
ไดอยางถูกตอง 

25-26 
กรกฎาคม 

2562 

ดำเนินการแลว 25 25 97,631 

2 โครงการเสวนา เรื่อง แนว
ทางการสงเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา (TPSF) 
“กาวแรกสูอาจารยมือ
อาชีพ” 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนว
ทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาใหกับอาจารย
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2. สรางแรงจูงใจใหกับอาจารยมหาวิทยาลัย
ทักษิณในการพัฒนาตนเองตามแนว
ทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา 

11 กันยายน 
2562 

ดำเนินการแลว 90 75 71,528 

 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายวิชาการ  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. โครงการประกวด
ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
และนวัตกรรมการสอน 

1. เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติและแสราง
แรงจูงใจใหกบอาจารยที่สรางผลงานทาง
วิชาการใหกับมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยมหาวิทยาลยัทักษิณ 

สิงหาคม 2562 
- พฤษภาคม 

2563  

ดำเนินการแลว 60 - 80,000 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การการเรียนรูกับการ
ทำงาน WIL : Work- 
Integrated Learning 

1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การการเรียนรูกับการทำงาน หรือ WIL : 
Work- Integrated Learning 

2. เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน หรือ WIL : Work- Integrated 
Learning ทีส่ามารถประยุกตใชในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการการ
เรียนรูการทำงาน หรือ WIL : Work- 
Integrated Learning  

14-15 
กุมภาพันธ 

2563 

ดำเนินการแลว 90 106 160,985 

 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายวิชาการ  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรฝายวิชาการ 
(โครงการยอยที่ 1 Lean 
Follow up) 

1. เพ่ือใหบุคลากรรวมแลกเปลีย่นเรียนรู
กระบวนการทำงานกอนและหลังการนำ
เครื่องมือลีนมาปรับใชในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและนำขอเสนอแนะจาก
วิทยากรเพ่ือไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ใหมีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำความรูมาปรับ
ใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

27-28 
กุมภาพันธ 

2563  

ดำเนินการแลว 25 25 59,982 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการจัด 
English Camp : Train 
the Trainer 

1. เพ่ือใหบุคลากรนำความรูไปจัดคาย 
English Camp ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

5-6 มีนาคม 
2563 

ดำเนินการแลว 6 6 30,000 

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Non-
degree 

1. กำหนดตนแบบของชุดวิชา (module) ที่
มีการบูรณาการศาสตรในหลากหลาย
ดานเพ่ือใหผูเรียนสามารถนำความรูไป
ประกอบอาชีพได 

2. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนากำลังคนทุกชวงวัย 

13-14 มีนาคม 
2563 

ดำเนินการแลว 60 85 130,000 

 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายวิชาการ  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 โครงการอบรม เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน : แนวทางการวัด
ประเมินผล 

1. เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการไดรับความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน 
เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการมีแนว
ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
นิสิต 

29 เมษายน 
2563 

ดำเนินการแลว 200 230 5,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายประกันคุณภาพการศกึษา 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการอบรมแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome-Based 
Education (OBE) 

เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจแนวทางการจัด
การศึกษาแบบ Outcome-Based 
Education (OBE) 

24 ธันวาคม 
2562 

ผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด  

1. ผูเขารวม
โครงการ
ประกอบดวย
อาจารย
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จำนวน 
152 คน คิดเปน
รอยละ 152 ของ
กลุมเปาหมาย 
(กำหนด 100 
คน) 

2. ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
จัดโครงการ
คาเฉลี่ย 4.23 
คะแนน 
(เปาหมาย 3.51 
คะแนน) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
จำนวน 100 

คน 

จำนวน 152 
คน คิดเปนรอย
ละ 152 ของ
กลุมเปาหมาย 

261,423 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายประกันคุณภาพการศกึษา 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. โครงการอบรมผูประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN QA 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลกัการสำคัญ
ของระบบ AUN QA และความ
สอดคลองของ OBE กับเกณฑ AUN QA 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเตรยีมการ
ประเมินและทำการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN QA และหลกัการ 
PDCA 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถใหขอมูล
ปอนกลับ ตัดสินผลการประเมินและ
เขียนรายงานประเมินแกหลกัสูตรผูรับ
การประเมิน 

24-26 ธันวาคม 
2562 

ผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด  

1. ผูเขารวม
โครงการ
ประกอบดวย
อาจารย
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จำนวน 
27 คน คิดเปน
รอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย 
(กำหนด 30 
คน) 

2. ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
จัดโครงการ
คาเฉลี่ย 4.42 
คะแนน 
(เปาหมาย 3.51 
คะแนน) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
จำนวน 50 คน 

จำนวน 27 คน 
คิดเปนรอยละ 

90 ของ
กลุมเปาหมาย 

261,423 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายประกันคุณภาพการศกึษา 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. โครงการอบรมผูตรวจ
ประเมินตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx Assessor) 

1. เพ่ือพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่ได
ไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนา
องคกรได 

9-11 มกราคม 
2563 

ผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด  

1. ผูเขารวม
โครงการ
ประกอบดวย
ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยและ
สวนงานวิชาการ 
จำนวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 
73.00 ของ
กลุมเปาหมาย 
(กำหนด 30 คน) 

2. ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
จัดโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.04 
คะแนน 
(เปาหมาย 3.51 
คะแนน) 

จำนวน 30 คน 
ประกอบดวย 
ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย
และสวนงาน

วิชาการ 

จำนวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 
73.33 ของ

กลุมเปาหมาย 

115,537 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด ฝายประกันคุณภาพการศกึษา 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินตนเองตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลกัการและแนว
ทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ EdPEx 

17-19 
กุมภาพันธ 

2563 

ผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด  

1. ผูเขารวม
โครงการ
ประกอบดวย
ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยและ
สวนงานวิชาการ 
จำนวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 
71.43 ของ
กลุมเปาหมาย 
(กำหนด 70 คน) 

2. ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอการ
จัดโครงการ
คาเฉลี่ย 4.05 
คะแนน 
(เปาหมาย 3.51 
คะแนน)  

จำนวน 70 คน 
ไดแก ผูบริหาร

สวนงาน
วิชาการ (14 
สวนงานๆ ละ 

5 คน 

จำนวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 
71.43 ของ

กลุมเปาหมาย 

153,095 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สำนักคอมพิวเตอร  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลนยุคใหมดวย 
MOOC (รุนที่ 1) 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
สามารถใชเทคโนโลยี MOOC มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนได 

2. เพ่ือใหอาจารยสามารถพัฒนารายวิชา
ออนไลนแบบ MOOC ได 

6 พฤศจิกายน 
2562 

อาจารยสามารถ
ใชเทคโนโลยี 

MOOC มารใชใน
การจัดการเรียน

การสอนได 

25 18 4,000 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชงาน 
Google Application 
และการสราง 
Inforgraphics เพ่ือการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ
ในองคกร 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ
และมีทักษะในการใชงาน Google 
Application 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ
หลักการออกแบบอินโฟกราฟฟก 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถสรางสื่อ 
Inforgraphics เพ่ือการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธในองคกรได 

10 มีนาคม 
2563 

ผูเขาอบรมสามารถ
นำ Google 

Application มาใช
ในการบริหาร

จัดการองคกรและ
สามารถสรางสือ่ 
Inforgraphics   

เพ่ือการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธใน

องคกรได 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สำนักคอมพิวเตอร  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียม
ความพรอมหลกัสูตรการ
เรียนการสอนออนไลน 
โดยใช Webex Meeting  
และ TSU MOOC 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมแตละหนวยงาน
สามารถจัดประชุมทางไกล การเรียนการ
สอนออนไลนไดงายและสะดวกรวดเร็ว
โดยใชโปรแกรม Webex Meeting  

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมรูขั้นตอนการใชงาน
โปรแกรม Webex Meeting  

จัดอบรมทั้ง
วิทยาเขต

สงขลาและ
วิทยาเขตพัทลุง 
จำนวน 2 ครั้ง 
คือ 20 มีนาคม 
2563 และ 24 
มีนาคม 2563 

ผูเขาอบรม
สามารถใชงาน
ระบบ Webex 
Meeting และ
ระบบ TSU 

MOOC เตรียม
ความพรอม

สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนออนไลน
ใหแกนิสิต 
อาจารยได 

60 - วันที่ 20 
มีนาคม 2563 
มีผูเขารวม 
60 คน 

- วันที่ 24 
มีนาคม 2563 
มีผูเขารวม 
30 คน 

25,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม : “สราง
นักวิจัยรุนใหม” (ม.
ทักษิณ) 

3-7 มิถุนายน 
2562 

1. เพ่ือเสริมศักยภาพดานการวิจัยแก
นักวิจัยใหมีความรู ความเขาใจเทคนิค
ตางๆ ดานการวิจัย 

2. เพ่ือใหนักวิจัยสามารถจัดทำขอเสนอ
โครงการวิจัยได 

3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดรับสนับสนุนการ
วิจัยจากแหลงทุน  

จำนวนนักวิจัยรุน
ใหม (ลูกไก) ของ

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ที่ผานการ

อบรมจาก
หลักสูตรของ วช. 

เพ่ิมขึ้น 4 คน 

15 4 50,000 

2 โครงการนำรองการเรงรัด
พัฒนางานวิจัยแบบบูรณา
การ (Pilot Acceleration 
of Integrated 
Research: PAIR) 
2.1 กิจกรรม : แนะนำ

โครงการนำรองการ
เรงรัดพัฒนางานวิจัย
แบบบูรณาการ 
(Pilot Acceleration 
of Integrated 
Research: PAIR) 

 
 
 
 
 

19 กรกฎาคม 
2562 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ใหสามารถปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองกับความตองการของชุมชน 
และกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สงผลใหงานวิจยัโดยรวมมีเปาหมายและ
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น 

2. เพ่ือสรางความเขาใจเทคนิค และพัฒนา
วิธีการออกแบบโครงการวิจัย การจัดทำ
ขอเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย 
แผนการวิจัยแบบบูรณาการ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. เพ่ือสะทอนและตอบสนองความตองการ
ของพ้ืนที่ มุงเนนความเช่ือมโยงและ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. 2561-2580 

1. นักวิจัยมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
จัดทำแผน
บูรณาการ 

2. เกิดการรวมกลุม
ของนักวิจัยรุน
ใหมในแตละ
ศาสตรของ ม.
ทักษิณ 

3. นักวิจัยสามารถ
พัฒนาโครงการ 
วิจัยแบบบูรณา
การบนพ้ืนฐาน
ชุมชน 

80  
 
 
 
 

43 
 
 

200,000 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 กิจกรรม : คนหา
โจทยวิจัยในชุมชน 
เพ่ือสรางผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 

2.3 กิจกรรม : การประชุม 
สัมมนา “จากชุมชนสู
โจทยวิจัย” 

16 สิงหาคม 
2562 

  4. มีกลไกการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานของ
นักวิจัยรุนใหม
ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 38 
 
 
 
 
 

18 
 

 

3 โครงการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมแบบบูรณา
การที่ตอบสนองตอยุทธ- 
ศาสตรการพัฒนาประเทศ 
3.1 การจัดทำแผนงาน/

โครงการในลักษณะ
บูรณษการ ของ
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
และการประชุม 

     สมัมนา เพ่ือบูรณาการ
เครือขายการวิจัย
ภาคใตตอนลาง 

 
 
 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

1. เพ่ือใหความรูความเขาใจในการเขียน
ขอเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ 

2. เพ่ือเปนเวทีในการระดมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการจัดทำโครงการวิจัย
และนวัตกรรมแบบบูรณาการที่
ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ 

1. นักวิจัยสามารถ
เขียนขอเสนอ
การวิจัยใน
ลักษณะบูรณา
การที่มีความ
เช่ือมโยงการวิจัย
ในเครือขายวิจัย 

2. เกิดเวทีรับฟง
โจทยวิจัย
สังเคราะหโจทย
วิจัยที่ตอบสนอง
ตามความตอง 
การของพ้ืนที่ 

80  
 
 
 

29 
 
 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การสัมมนาบูรณาการ
เครือขายภาคใต
ตอนลางภาคใต
ตอนบน 

3.3 การจัดทำโครงการ
แบบยอ (Project 
idea) แบบเสนอ
โครงการวิจัยภายใต
โครงการบูรณาการ
ภาคใตตาม
ยุทธศาสตร เครือขาย
อุดมศึกษาภาคใต
ตอนลาง 

3.4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนขอเสนอการ
วิจัยเพ่ือรับทุนวิจัย” 

21 กรกฏาคม 
2562 

 
 

29 กรกฎาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 

20-21 
กรกฎาคม 

2562 

 3. นักวิจัยสามารถ
จัดทำแผนงาน/
โครงการในการ
ขอรับงบประมาณ
ที่มีความสอดคลอง
กับระบบการขอ
จัดสรรงบประมาณ
ใหมทีม่ีการบูรณา
การรวมกัน
ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา 
2 เครือขายและ
สะทอนการทำงาน
ใหเกิดการพัฒนา
อยางมั่นคงมั่งคั่ง
และย่ังยืนตาม
ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

 9 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 การจัดทำแผนบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตรวิจัย และ
นวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563-
2564 
4.1 การจัดทำโครงการ

บูรณาการภาคใตตาม
ยุทธศาสตร ป พ.ศ.
2564 ดานการจัด
การพลังงาน 

4.2 การจัดทำแผนบูรณา
การวิจัยประจำป
งบประมาณ 2564 
ดานการจัด
การพลังงาน 

4.3 การจัดทำแผนบูรณา
การดานวิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564 

 
 
 
 
 

26 กรกฎาคม 
2562 

 
 
 

30 กรกฎาคม 
2562 

 
 
 

13 สิงหาคม 
2562 

 

1. เพ่ือใหความรูความเขาใจในการเขียน
ขอเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการ
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือเปนเวทีในการระดมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณา
การที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ 

1. จำนวนขอเสนอ
โครงการแบบ
บูรณาการ ชุด
โครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ 
แผนการวิจัยแบบ
บูรณาการ 

2. มหาวิทยาลัยไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
แหลงทุนวิจัย
ภายนอก 

3. นักวิจัยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
และทักษะดานการ
เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ 

80  
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

31 

80,000 

 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 การจัดทำแผนบูรณา
การดานวิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564 

4.5 การประชุมสัมมนา
พัฒนาโจทยวิจัย เพ่ือ
จัดทำแผนงานดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ประเด็น 
“เยาวชน” 

4.6 การเสวนาทาง
วิชาการ “ปลดล็อค !!! 
กัญชา...สูงานวิจัย
สมุนไพร” 

4.7 การระดมสมอง
นักวิจัยเพ่ือคนหา
โจทยวิจัยดานพืช
กัญชา 
 

14 สิงหาคม 
2562 

 
 
 

21 สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 

27 สิงหาคม
2562 

 
 

7 กันยายน 
2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการพัฒนา
งานวิจัย งานวิชาการ และการ
ถายทอดความรู ภูมิปญญาเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนจากพืชกัญชาในดานตางๆ 
ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย 

2. เพ่ือเปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน 

3. เพ่ือกระตุนการต่ืนตัวของภาครัฐและ
เอกชนใหเกิดความรวมมือในการศึกษา
พืชกัญชาอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

25 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 

12 

80,000 

 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.8 การจัดทำแผนงาน
วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (ววน.) 
พ.ศ.2564 

4.9 การจัดทำแผนบูรณา
การวิจัยประจำป
งบประมาณ 2564 
ดานการจัด
การพลังงาน 

4.10 เวทีสะทอนขอมูลเพ่ือ
ความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนรางแผน
งานวิจัยปงบประมาณ 
2564 เรื่อง การคาอัต
ลักษณขาวสังหยด
อินทรียพัทลุงใน
ประเทศสหภาพยุโรป 

4.11 การจัดทำแผนบูรณา
การวิจัยประจำป
งบประมาณ 2564 
ประเด็นสังคมสูงวัย 

3 ตุลาคม 
2562 

 
 

11 ตุลาคม 
2562 

 
 
 

11 ตุลาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 

11 ตุลาคม 
2562 

 
 

1. เพ่ือใหความรูความเขาใจในการเขียน
ขอเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการ
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือเปนเวทีในการระดมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมแบบ
บูรณาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 

16 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 

 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.12 การระดมสมองพัฒนา
แผนงานดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 
ประเด็จพืชกัญชา 

4.13 การประชุมเพ่ือจัดทำ
แผนงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม ป 2563 

4.14 การประชุมเพ่ือจัดทำ
แผนงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม ป 2564 

4.15 การประชุมเพ่ือจัดทำ
แผนงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม ป 2564 

22 ตุลาคม 
2562 

 
 
 

7 พฤศจิกายน 
2562 

 
 

25 พฤศจิกายน 
2562 

 
 

25 พฤศจิกายน 
2562 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

31 
 
 
 

35 
 
 
 

35 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 วิพากษแผนงานโดย
ผูทรงคุณวุฒ ิ
5.1 การวิพากษแผนงาน

วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน
การวิจัย 

 
 
 
 
 
5.2 การวิพากษแผนงาน

วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

 
 

21-22 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 

9-10 
พฤศจิกายน 

2562 
 
 
 

 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะดานการ
เขียนแผนงานวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพ่ือสรางความเขาใจเทคนิค และการ
พัฒนาวิธีการออกแบบโครงการวิจัย 
การจัดทำขอเสนอโครงการวิจัย ชุด
โครงการวิจัย แผนงานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
1. เพ่ือใหไดแผนงานวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม ที่สอดคลองกบัความ
ตองการของพ้ืนที่นโยบายและ
ยุทธศาสตรของประเทศ 

2. เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถทางดานการ
พัฒนาแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
 

1. จำนวนขอเสนอ
โครงการแบบ
บูรณาการ ขุด
โครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ 
แผนการวิจัยแบบ
บูรณาการ 

2. มหาวิทยาลัยไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
แหลงทุนวิจัย
ภายนอก 

3. เกิดเวทีวิพากษ
ขอเสนอโครงการ 

4. นักวิจัยไดรับ
ขอเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง
แกไขขอเสนอ
โครงการวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110,000 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

6 การติดตามการดำเนิน
โครงการวิจัยของวิจัย 
6.1 การสัมมนาทาง

วิชาการ “การ
ปฐมนิเทศนักวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยระหวางป 2562-
2563 

 
6.2 การติดตาม

ความกาวหนาของ
การดำเนินงาน
โครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณเงิน
แผนดินประจำป พ.ศ.
2562 และ
งบประมาณเงินรายได
ประจำป 2561 
 

 
 

25 ตุลาคม 
2562 

 
 
 
 
 

13 พฤศจิกายน 
2562 

 
 
 

 
 

1. เพ่ือใหกระบวนการดำเนินงานวิจัย
ของนักวิจัยแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนดตามสัญญารับทุนวิจยั 

2. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
1. เพ่ือทราบความกาวหนาของการ

ดำเนินโครงการวิจัย ปญหาอุปสรรค 
จากการดำเนินโครงการวิจัย 

2. เพ่ือสรางและพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรดานการบริหารจัดการ
โครงการวิจัย 

3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

1. นักวิจัยทราบ
กระบวนการแนว
ทางการดำเนิน 
งานวิจัยใหแลว
เสร็จตามระยเวลา
ที่กำหนดตาม
สัญญารับทุนวิจัย 

2. สวพ.ทราบความ 
กาวหนาของการ
ดำเนินโครงการ 
วิจัยปญหา
อุปสรรคจาก 
การดำเนิน
โครงการวิจัย และ
สามารถเสนอแนะ
แนวทางการแก 
ปญหาใหนักวิจัย 

3. สวพ.มีระบบ
บริหารจัดการและ
การติดตามการ
ดำเนิน
โครงการวิจัย 

 
 
50 

 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

12,000 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 การจัดทำแผนงานสำคัญ 
(Flagship) และการพัฒนา
ขอเสนอชุดโครงการวิจัย 
7.1 การจัดทำแผนงาน

สำคัญ (Flagship) 
ประเด็นชุมชน
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

7.2 การจัดทำแผนงาน
สำคัญ (Flagship) 
ประเด็นชุมชน
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

7.3 การจัดทำแผนงาน
สำคัญ (Flagship) 
ประเด็นมหาวิทยาลัย
พัฒนาพ้ืนที่ 
 

 
 
 

8 มกราคม 
2563 

 
 
 

13 มกราคม 
2563 

 
 
 

16 มกราคม 
2563 

 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหสามารถปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองกับความตองการของชุมชน 
และกาวทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

2. เพ่ือสรางความเขาใจเทคนิค และ
พัฒนาวิธีการออกแบบโครงวิจัย    
การจัดทำขอเสนอโครงการวิจัย      
ชุดโครงการวิจัย และแผนการวิจัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. เพ่ือสะทอนและตอบสนองความ
ตองการของพ้ืนที่มุงเนนความ
เช่ือมโยงและสอคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษณิ พ.ศ.
2561-2580 

 
 

1. นักวิจัยสามารถ
ปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองกับ
ความตองการของ
ชุมชน และกาวทัน
ความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

2. นักวิจัยเขาใจ 
เทคนิคสามารถ
ออกแบบโครงวิจัย 
การจัดทำขอเสนอ
โครงการวิจัย ชุด
โครงการวิจัย และ
แผนการวิจัย 

3. นักวิจัยมีศักยภาพ
ในการพัฒนา
โครงการวิจัยแบบ
บูรณาการเพ่ิมขึ้น 

100 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

20 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 7.4 การพัฒนาขอเสนอชุด
โครงการวิจัย 
ประเด็น”พ้ืนที่
นวัตกรรมทาง 
การศึกษา” ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

7.5 การจัดทำแผนงาน
สำคัญ (Flagship) 
ประเด็นชุมชน
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

7.6 การพัฒนาขอเสนอชุด
โครงการวิจัย ประเด็น 
“พ้ืนที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา” ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

7.7 การจัดทำแผนงาน
สำคัญ(Flagship) 
ประเด็นมหาวิทยาลัย
พัฒนาพ้ืนที ่

16 มกราคม 
2563 

 
 
 
 
 

17 มกราคม  
2563 

 
 
 

17 มกราคม  
2563 

 
 
 
 

18 มกราคม  
2563 

 

 
 

4. มหาวิทยาลัยไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณดาน
การวิจัยเพ่ิมขึ้น 

5. เกิดความรวมมือ
ของงานวิจัย
ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
หนวยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/หลกัสูตร ระยะเวลา วัตถุประสงค ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

กลุมเปาหมาย 

จำนวน
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 7.8 การพัฒนาขอเสนอชุด
โครงการวิจัย ประเด็น 
“พ้ืนที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา” ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

7.9 การระดมความคิดเห็น
เพ่ือพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนา
ไฟฟา (กกพ.)ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

7.10 การระดมความ
คิดเห็นเพ่ือสรุป
ขอเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟา (กกพ.) 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

19 มกราคม  
2563 

 
 
 

24 มกราคม  
2563 

 
 
 
 
 

28 มกราคม  
2563 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


