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แผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2563-2567 

เป้าหมาย 01 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
เป้าหมาย 

(ยุทธศาสตร์) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

01 พัฒนาการจัด
การศึกษาใน
หลักสตูรปริญญาตรี
และหลักสตูรระยะ
สั้นเพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะก าลังคน
ในการพัฒนา
นวัตกรรมสังคมและ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

นิสิตและบณัฑิต
มีความรู้และ
สมรรถนะในการ
สร้างนวัตกรรม
หรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

TSU01  หลักสูตรที่เน้น
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ 
SIU01  ร้อยละของ
หลักสตูรที่มรีายวิชา
เรียนรูห้รือปฏิบตัิงาน
ร่วมกับชุมชน ภาครัฐ 
หรือภาคผู้ประกอบการ 
 
SPA 10 การบริหาร
หลักสตูร และการ
จัดการเรียนการสอน 
SPA 11  ผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
SPA  16  ร้อยละของ
ผู้สอบความรู้ขอช้ัน

011 พัฒนาหลักสตูรที่
เน้นการสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ คณุลักษณะ 
และทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

011-1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566  
011-2  กิจกรรมทบทวนหลักสูตรเพื่อ
พัฒนา/การสร้างบัณฑิตที่มีความรู ้
คุณลักษณะ และทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
011-3 กิจกรรมการก าหนดเนื้อหาใน
รายวิชาให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อสุขภาวะสังคม 
ในรายวิชา (มคอ.3,มคอ. 4) 
- เทคโนโลยีฯ 
- โภชนศาสตร์ฯ 
- ป.พยาบาลผู้ใหญ1่ 
- พ.เด็ก 
- ป.สร้างเสรมิ 
- ป.จัดการ 
011-4  กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาทีเ่รยีนรู้ในชุมชน 

คณะกรรมการ
ปรับปรุง
หลักสตูร 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ผ่านในปี
แรก 

    1. ทักษิณศึกษา  (3 หน่วยกติ) 
   2.  การปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ  (3 หน่วยกิต) 

3. ปฏิบัติทางการพยาบาลขั้น
พื้นฐาน (4หน่วยกติ) 

4. ปฏิบัติการเด็ก ( 4 หน่วยกิต) 
5. ปฏิบัติการพยาบาลผุ้ใหญแ่ละ

ผู้สูงอายุ  1 ( 4 หน่วยกติ) 
6. ปฏิบัตการสุขภาพจติและจติเวช ( 

3 หน่วยกิต) 
7. ปฏิบัติการพยาบาลผุ้ใหญแ่ละ

ผู้สูงอายุ  2 ( 2 หน่วยกติ) 
8. ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและ

การรกัษาโรคเบื้องต้น (4 หน่วย
กิต) 

9. ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและ
ทารก (3 หน่ววยกิต) 

10. ปฏิบัติการผดุงครรภ์  ( 3 หน่วย
กิต) 

11. ปฏิบัติการจดัการทางการ
พยาบาล (2 หน่วยกิต) 

12. ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด ( 4 
หน่วยกิต) 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

รวม 12 รายวิชา     39  หน่วยกิต 
 

   012 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานทันสมัย 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
ชุมชน (ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของหลักสตูร
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ) 

     012-1  โครงการประชาสัมพันธห์ลกัสูตร
และการรับนสิิตใหม ่
012-2  โครงการประเมินผลหลกัสตูร 
012-3  โครงการสัมมนาการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
012-4  โครงการประเมินความรู้รวบยอด
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
012-5  โครงการเตรยีมความพร้อมการ
สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
012-6 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การรบัรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาล (ปีท่ี 4) 

คกก.หลักสตูร 
คกก.บริหาร
หลักสตูร 

  TSU02  นิสิตและ
บัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการหรือที่มี
ผลงานด้านนวตักรรม
สังคม 

013 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนการ
สอนที่ส่งเสริมแนวคดิ
ให้เกิดนวัตกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อสุข
ภาวะสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ   
0 

ร้อยละ 
70 

 ร้อย
ละ 75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

013-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนานสิติให้
มีแนวคิดในการสร้างนวตักรรมทางการ
พยาบาลเพื่อสุขภาวะสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
013 -2 กิจกรรมสนบัสนนุการใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู ้

คกก.หลักสตูร 
คกก.บริหาร
หลักสตูร 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

013-3 โครงการการจดัเสวนาทางวิชาการ 
“แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ” 
013- 4 กิจกรรมการบูรณาการการเรยีน
การสอนกับบริการวิชาการ จดักิจกรรม
น าเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในวัน
ส าคญั เช่น วันเด็ก วันผู้สูงอายุ วนั
พยาบาลสากล 

  TSU03  รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคมของนิสติ
และบณัฑิต 

014 ส่งเสริมให้มีการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ทางการพยาบาล 

N/A ร้อยละ 
0.2 

 

 ร้อย
ละ 
0.4 

ร้อย
ละ 
0.6 

ร้อย
ละ 
0.8 

014-1 โครงการส่งเสรมิแนวคิดในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมทางการพยาบาล
เพื่อสุขภาวะสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
014-2 จัดโครงการประกวดนวตักรรม
ทางการพยาบาล 
(011-3) 

คกก.หลักสตูร 
คกก.บริหาร
หลักสตูร 

  SIU02  จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพัฒนา
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

015 การจัดการศึกษา
เพื่อการเรยีนรูส้ าหรับ
คนทุกช่วงวัย 

0 
หลักสู
ตร 

0 
หลักสู
ตร 

  0
หลักสู
ตร 

1 
หลักสู
ตร 

1 
หลักสู
ตร 

015-1 โครงการจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้น (Non-degree)  เพื่อพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมสังคม 

 

  SIU 03 จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อพัฒนา
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

N/A 0  
หลักสู
ตร 

0  
หลักสู
ตร 

0  
หลักสู
ตร 

0  
หลักสู
ตร 

015-2 โครงการจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้น (Non-degree)   เพื่อพัฒนา
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

  SIU04 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

016 ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ในการจัดการเรียน
การสอนกับ
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 
0 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

016-1  โครงการอบรมพยาบาลพี่
เลี้ยง 
016-2  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับ รพสต. (รายวิชา การพยาบาล
ชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น-
วัคซีน,ยาปฏิชีวนะ) 
 

 

  SPA 08 ระดับ
ความส าเร็จ 
การวางแผนและการ
พัฒนาอาจารย์ [ม.2 
ตัวบ่งชี้ 8] 

017 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 017-1โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์  
และการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย ์
    -  โครงการพัฒนาอาจารย์ :  
การจัดการเรยีนรู้แบบ active 
learning การส่งเสรมินวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
  - การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการเรยีนการสอนด้วย 
simulation 
- การเขียนเอกสารประกอบค าสอน- การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
-โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม ่
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
อาจารย์ KM 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

  SPA 09 ร้อยละของ
อาจารย์ที่สอน
วิชาการพยาบาลและ
วิชาการรักษาโรค
เบื้องต้น ปฏิบัติการ
พยาบาลในสาขาที่
รับผิดชอบ [ม.2 ตัว
บ่งชี้ 9] 

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

017-2  โครงการ faculty practice 
 

 

  SPA 12 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนานิสิต  

018  พัฒนานิสิตตาม 
อัตลักษณ์ของคณะ และ
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

6 ข้อ 
 
 
 
 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 018-1 โครงการบรูณาการเสรมิสร้างนิสิต
ให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
018-2  โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
018-4   โครงการร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและพัฒนาผู้น านิสติกับนสิิตต่าง
สถาบัน (ชมรมนิสติพยาบาล :บุหรี่) 
018-5  โครงการเชิดชูเกียรตินสิิตดเีด่น
ในด้านตา่ง ๆ  
018-7 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของวิชาชีพ 
018-8  กิจกรรมร่วมระหว่าง
สถาบันการศกึษาพยาบาล (บริการ
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

วิชาการ) 
018-9 การศึกษาดูงาน/ร่วมประชุม 
กิจกรรมส าหรับนสิิต การเข้าร่วมแขง่ขัน
ประกวดนวตักรรมทางสุขภาพ 

  SPA 13 การ
จัดบริการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิต [ม.4 ตัว
บ่งชี้ 13 ข้อ 1] 

019 การพัฒนา
กลไกการให้
ค าปรึกษานิสิตทาง
วิชาการและการใช้
ชีวิต 

  5 
ข้อ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 019-1  โครงการเตรยีมความพร้อม
ส าหรับนิสิตทุกชั้นป ี
019-2 โครงการดูแลนิสิตที่มีปัญหา
การเรียนและทักษะการใช้ชีวิต 
019-3 โครงการทุนการศึกษา 
โรงพยาบาลพบนิสิต 
019-4  โครงการสปาใจ 
(018-1) 
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เป้าหมาย 02 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ ทรัพยากร 
                 สิ่งแวดล้อม  การเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

02 พัฒนางานวิจัย
เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่
และเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ

พัฒนา
สมรรถนะของ
นักวิจัยเพื่อการ
สร้างผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

TSU05  ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรที่
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
-ระดับชาติ 
-ระดับนานาชาติ 
 

021 พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและทักษะ
ความสามารถนักวิจัย
เพ่ือนวัตกรรมและ
นวัตกรรมสังคม 

ร้อย
ละ 12  

ร้อย
ละ  
60 

ร้อย
ละ  

65 

ร้อย
ละ  

70 

ร้อย
ละ  

75 

021-1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเพ่ือเข้าถึงแหล่งทุน
ภายนอกโดยมีกิจกรรมส าคัญ ได้แก ่ 
- กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการพิชิตทุน PMU (Strategic 
Fund) 

คณะกรรมการ
วิจัย 
นวัตกรรม 
บริการ
วิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ประเทศ โดยเน้น
การพัฒนาด้าน
สังคม  เศรษฐกิจ 
ทรัพยากร            
สิ่งแวดล้อม  
การเกษตร  
อุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

 
 
 

SPA 18 ผลงานวิจัย
และผลงานบริการ
วิชาการท่ีตีพิมพ์เผย
ต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 
 

- กิจกรรมเสริมพลังนักวิจัย: 
Empowering the Research and 
Social innovation  
- กิจกรรม Nursing PMU 
coaching proposal Teamwork 
โดยมีพ่ีเลี้ยงภายในและภายนอก 
-กิจกรรมการค้นหาโจทย์วิจัยในเชิง
พ้ืนที่กับเครือข่ายในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
- กิจกรรมขยายผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้
ประโยชน ์
 - กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ
เผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 021 – 2 โครงการพัฒนศักยาภาพ
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  

และบุคลากร
สายวิชาการ 

  TSU06  ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
อ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
-ระดับชาติ 
-ระดับนานาชาติ 

ร้อย
ละ 0 

ร้อย
ละ 60 

65 70 75 

  TSU07  ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

022 พัฒนาสู่คณะที่
มุ่งเน้นการวิจัยและ
นวัตกรรม 

ร้อย
ละ 
11.12 

ร้อย
ละ 17 

ร้อย
ละ 50 

ร้อย
ละ 60 

ร้อย
ละ 70 

-กิจกรรมการพัฒนาโจทย์งานวจิัย
และนวัตกรรมสังคม (ต้นน้ า) 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม 

-กิจกรรมการติดตามและการจัดการ
ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(กลางน้ า) 
-กิจกรรมการน าผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการและพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม (ปลายน้ า) 
กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 
 1)Forum พัฒนากรอบวิจัย การ
บริหารงานวิจัยนวัตกรรมสังคม 
 2)Research and Innovation 
Data base 
 3)หลักสูตรและเครื่องมือเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักจัดการงานวิจัย/
ผู้บริหารแผนงาน กิจกรรม 
coaching นักวิจัย 

   023 พัฒนาระบบ
นิเวศเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการ
วิจัย 

     023-1 โครงการจัดท า Co-working 
Research space และ Co-
Creation คณะพยาบาลศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

- กิจกรรมสานพลังนักวิจัย Nursing 
Engagement TSU Researches 
-กิจกรรมสร้างนักวิจัยแกนน าเชงิ
ยุทธศาสตร์ Spearhead Strategy 

  SIU05  จ านวน
เงินทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

024 พัฒนาแผนงาน/
ชุดโครงการวิจัย ที่
ตอบโจทย์การพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 

722,0
60 
บาท 

1,200
,000 
บาท  

2,000
,000 

3,000
,000 

4,000
,000 

024-1โครงการจัดท าชุดโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่าง ๆ  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกโดยมี
กิจกรรมส าคัญ ได้แก ่ 
- กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการพิชิตทุน PMU (Strategic 
Fund) 
- กิจกรรมเสริมพลังนักวิจัย: 
Empowering the Research and 
Social innovation  
- กิจกรรม Nursing PMU 
coaching proposal Teamwork 
โดยมีพ่ีเลี้ยงภายในและภายนอก
(วช.) 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

-กิจกรรมการค้นหาโจทย์วิจัยในเชิง
พ้ืนที่กับเครือข่ายในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 03 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เป้าหมาย 

(ยุทธศาสตร์) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

03 บริการวิชาการ
โดยการถ่ายทอด
ความรู้  เทคโนโลย ี

การพัฒนา
ศักยภาพในการ
บริการวิชาการ

SIU06 งบประมาณ
จากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุน

031 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใน

0 
บาท 

 0 
บาท 

1,000
,000 

1,200,
000 

1,500,
000 

031-1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดท าหลักสูตร

คณะกรรมก
ารวิจัย 
นวัตกรรม 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

และนวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ภาคใต้ 
 
 
 

โดยถ่ายทอด
ความรู้
เทคโนโลย ี

การสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม่ 

การผลิตผลิตภัณฑ์
บนดิจิทัล เพลทฟอร์ม  

 

ต่อเนื่องและการบริการวิชาการเพ่ือ
ชุมชนและการหารายได ้

 -กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สาคู
ชุมชนจากธรรมชาติสู่ความยั่งยนื
บนดิจิตอล เพลทฟอร์ม 

-กิจกรรม ตูปะมาร์เก็ตเพลส (Tupa 
Marketplace): การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ขนมตูปะบนตลาดดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกลุ่มแม่บ้านอ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา 
 

บริการ
วิชาการ
และชุมชน
สัมพันธ์ 
และ
บุคลากร
สาย
วิชาการ 

   032 พัฒนาสถาน
บริการด้านสุขภาพ 

031-2 โครงการพัฒนามาตรฐาน
บริการอัตลักษณ์พัทลุงสู่สุขภาวะ 
(แพทย์แผนไทย) 

  SIU07  บุคลากรของ
ส่วนงานแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

033 สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์กับ
องค์กร ภาครัฐ เอกชน  
ธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรม 

ร้อย
ละ 0 

ร้อย
ละ 22 

ร้อย
ละ 50 

ร้อย
ละ 60 

ร้อย
ละ 70 

-กิจกรรมการลงนามความร่วมมอื
ด้านการบริการวิชารและงานวิจยั
กับคณะต่าง ๆในมหาวิทยาลัย 
-กิจกรรมการลงนามความร่วมมอื
ด้านการบริการวิชาการโดยการ
ถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลย ีและ
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ภาคใต้ 

  SIU08  งบประมาณ
การพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
ส่วนงาน 

034 การท าความ
ร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีกับ
ผู้ประกอบการ 

ร้อย
ละ 0 

ร้อย
ละ 10 

ร้อย
ละ 15 

ร้อย
ละ 20 

ร้อย
ละ 25 

023-1 โครงการพัฒนาโมเดลฝึก
ทักษะการพยาบาลจากยาง
ธรรมชาติ 
- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การ
พัฒนาโมเดลฝึกทักษะการเจาะ
เลือดและให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า  
   -โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การ
พัฒนาหุ่นจ าลองฝึกทักษะการ
คลึงมดลูก  การวัดระดับยอด
มดลูกมดลูก และการอบแผลฝี
เย็บ 
   -โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การ
พัฒนานวัตกรรมยางพาราแผ่น
หนังจ าลองส าหรับฝึกทักษะการ
ฉีดยาอย่างปลอดภัย 
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

  SIU09  ความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ของส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 

035 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ   

ร้อย
ละ 
0 

ร้อย
ละ 25 

ร้อย
ละ 30 

ร้อย
ละ 35 

ร้อย
ละ 40 

035-1 โครงการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ  ของบุคลากรและ
นิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

  SIU10 จ านวนเงิน
จากการบริการ
วิชาการท่ีได้รับจาก
แหล่งภายนอก 

034 บริการวิชาการ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและ
บริการในพ้ืนที่ 

7,086
,400 
บาท 

7,100
,000 
บาท 

7,200
,000 

7,300
,000 

7,400
,000 

034-1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัย
สู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
จ านวน 2 คน คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อนงค์  ภิบาล  
รับผิดชอบต าบลควนขนุน และ 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

อาจารย์ณัฏฐินี  ชัวชมเกตุ  
รับผิดชอบต าบลสมหวัง 

  SIU11  จ านวนสินค้า
และบริการในพ้ืนที่ที่
ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการ
บริการวิชาการ 

1 
รายกา
ร 

 4
รายกา
ร 

6 7 8 -กิจกรรมการบริการและให้
ค าปรึกษาแก่ชุมชนเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 

 (หลักสูตรผูสู้งอายุ , ขนมจากสาคูต้น
,หมูฝอยสมุนไพร,ชาฟ้าทะลายโจร) 

  SIU12  จ านวน
ชุมชน/พื้นท่ี/
หน่วยงาน ที่ไดรับ
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ 
 

SPA 19 การบริการ
วิชาการ 
 

035พัฒนาระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

4 
พ้ืนที่ 

7
พ้ืนที่ 

10
พ้ืนที่ 

12 
พ้ืนที่ 

14 
พ้ืนที่ 

035-1โครงการจัดท าการเข้าถึง
บริการวิชาการบนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
- ชุมชนพยาบาล 
-ประชาชนท่ัวไป 
-พขร.และ รปภ. 

 
 
 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

 
 
 
 

เป้าหมาย 04 ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวตักรรมสังคมบนฐานศิลปะ  วฒันธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

(ยุทธศาสตร์) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

04 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใน
ชุมชนด้วยการ
พัฒนานวัตกรรม
สังคมบนฐานศิลปะ  
วัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

พัฒนาศักยภาพ

ชุมชนด้วยการ
พัฒนา
นวัตกรรม
สังคมบนฐาน
ศิลปะ  
วัฒนธรรม หรือ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

TSU08  จ านวน
โครงการบริการวิชาการ
หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

SPA 20 การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ/หรือ
ภูมิปัญญาไทย 

041 พัฒนางาน
บริการวิชาการด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญา 

ร้อย
ละ 50 

ร้อย
ละ 
66.67 

ร้อย
ละ 70 

ร้อย
ละ 75 

ร้อย
ละ 80 

041-1 โครงการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
041.-2 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ใช้แอปพลิเคชันการป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลัก
มิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม เพ่ือ
ความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน 

041-3กิจกรรม 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ 
(2) 
014-4 กิจกรรมไลฟ์สด  
041-5 กิจกรรมบริการฉีดวัคซีน 
041-6 ศูนย์ CI 

(031-1) 
 

 

 
 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 05  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 
เป้าหมาย 

(ยุทธศาสตร์) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

05  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศและ
ยั่งยืน 
 
 
 
 

พัฒนา
สมรรถนะ 
บุคลากรด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ด้านเทคโนโลย ี

TSU09 ระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

051พัฒนาการ
ด าเนินงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

74.75 
คะแน
น 

83.00 
คะแน
น 

90 
คะแน
น 

92 
คะแน
น 

93 
คะแน
น 

051-1 โครงการให้ความรู้ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม : การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
051-2โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในหน่วยงาน 
051-3 โครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้กับบุคลากร 

คณะกรรมก
ารบริหาร
บุคคล 

  SIU13  ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
รางวัล 
 

052 ผลักดันการเข้า
ร่วมการแข่งขันการ
ได้รับรางวัล 

ร้อย
ละ 0 

ร้อย
ละ 8 

ร้อย
ละ  
10  

ร้อย
ละ  
12 

ร้อย
ละ  
15 

052-1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมการแข่งขันและ
ประกวดชิงรางวัล 
(017-1) 

 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

  Nuse01 คะแนนการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(EdPEx) 

053 พัฒนาการ
บริหารจัดการและ
ระบบคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยและ
ระดับส่วนงาน ตาม
เกณฑ์คุณภาพระดับ
สากล 

184.5 
คะแน
น 

210 
คะแน
น 

300 
คะแน
น 

  053-1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
(EdPEx 200) ของกระทรวง อววน.  
ภายในปีการศึกษา  2566 
      - จัดท าข้อมูลการสมัคร 
EdPEx200 เพ่ือให้ผ่านการคัดเลือก
เบื้องต้น  ภายในเดือน พฤศจิกายน  
2565 
     - เพ่ิมคะแนนการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ EdPEx  จาก  184.5  
เป็น   210  คะแนน (ประเมินโดย 
TQA/EdPEx Assessor จาก
ภายนอก) 
053-2 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA 
     -เพ่ิมคะแนนจาก 2.60  เป็น  
3.10 ในปีการศึกษา  2564 

053-2 โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ 
แผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะ

 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ยาว เพ่ือผลิกโฉม การด าเนินงาน
ของคณะฯ   
       -การ Re-Profiling   คณะฯ 
เพ่ือปรับทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มสถาบันเชิงยุทธศาสตร์
กลุ่มที่  2 

   054 พัฒนาระบบ
บริหาร และทรัพยากร
มนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ  สู่
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 

     054-1 โครงการพัฒนาผู้น าใหม่ : 
การใช้เครื่องมือ (EdPEx) บริหาร
องค์กร 

054-2  โครงการ  Healthy  
Workplace :  พัฒนากาย พัฒนา
จิต สู่สุขภาวะ 

054-3 โครงการก าหนดตัวชีว้ัดการ
แสดงพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก
ของบุคลากร  

 

   
 
 
 
 
 

055 การพัฒนาไปสู่
การเป็น  Digital 
Faculty 
 

     055-1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน 
Digital  

-วางแผนการเข้าทดสอบตาม
ระบบของบุคลากรสาย
สนับสนุนและพัฒนา
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เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 
 
 
 
 
 
 

SPA 03  ระบบ
สารสนเทศ 

จุดอ่อน ให้สอบผ่าน
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

055-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
055-3 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหารตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านบริหาร  ได้แก่ บุคคล 
การเงิน และพัสดุ 
2.  ด้านการเรยีนการสอน   
3. ด้านวิจัย 
4.ด้านบริการวิชาการ 
5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   056 พัฒนาการสื่อสาร
องค์กรให้ทั่วถึงและ
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ ดีของ
คณะ 

     -โครงการสร้างแบรนด์ของคณะฯ 
     -  การประชาสัมพันธ์คณะฯ 
และหลักสูตร 
     - การไลฟ์สด 
    -  การบริการวิชาการ EP  ต่าง  ๆ

 



 

รับรองในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

เป้าหมาย 
(ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 -โครงการเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน (MOU) 
กับโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัด
พัทลุง (021-1) 

   057 พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green Faculty) 
 

     โครงการลดพลังงาน 
       -  การลดการใช้กระดาษ 
        -  การลดขยะ 
 

 

 


