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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU01  หลักสูตรที่ เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ  
 
 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 มีรายวิชาวิจัยและนวัตกรรม
ทางการพยาบาล ส าหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
- ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง          

-  ส่วนงานวิชาการ      

-  ส่วนงานอื่น   

ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ดชอบด้ าน

วิชาการ 

- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขต 

 

TSU0 2  นิ สิ ต แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น

ผู้ ป ร ะก อ บ ก ารห รื อ ที่ มี ผ ล ง าน ด้ า น

ร้อยละ 15 ร้อยละ 0  อยู่ในระหว่างด าเนินการ
ต่อเนื่องจากการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 
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นวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) ในรายวิชาวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 

-  ส่วนงานวิชาการ      
-  ส่วนงานอื่น   

 
 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
    ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  

- รองอธิการบดีที่ รับ ผิ ดชอบด้ าน
วิชาการ 
- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
วิทยาเขต 
- รองอธิการบดีที่ รับ ผิ ดชอบด้ าน
วิชาการ 
- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขต 

 

TSU03  รางวั ลด้ านผู้ ป ระกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบัณฑิต 
 

ร้อยละ 15 รอ้ยละ 0  ปัจจุบนัการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
นิสิตยังไม่ครบทุกชัน้ปี (มีเพียงนิสิต
ชั้นปทีี่ 1 – 3) 

รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/

พัทลุง          

-  ส่วนงานวิชาการ      

ด้านเป็นผู้ประกอบการ  
หลักสูตรผลิตบัณฑิตเพ่ือ
ไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาล
ประจ าการ มีส่วนน้อยที่
จะเป็นผู้ประกอบการ 
-ด้านนวัตกรรมทางสังคม  
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-  ส่วนงานอื่น   
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและตดิตาม 

- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ 

- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขต 

เมื่อบัณฑิตได้ศึกษาใน
ระดับชั้นปีที่ 4  จะต้องน า
นวัตกรรมทางสังคมไปใช้
ในโรงพยาบาลและชุมชน 
และให้บริการกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอยีดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 4.32 ร้อยละ 0 ปัจจุบนัการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  นิสิตยังไม่ครบทุกชั้นปี 
(มีเพียงนิสิตชั้นปีที่ 1 – 3) 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 
-  ส่วนงานวิชาการ      
-  ส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและตดิตาม  
- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ 

- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขต 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน 

ร้อยละ 47 รอ้ยละ 100 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้

ท าความร่วมมือกับหน่วยงานและ

พ้ืนที่เปา้หมาย ในการฝึกปฏิบัติ

ประสบการณ์ในโรงพยาบาล  และ

ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ใน

ชุมชนทุกคน   

-  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/

พัทลุง          

-  ส่วนงานวิชาการ      
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SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non- 
Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้าง 
นวัตกรรมสังคม 

8 หลักสูตร 
 

 

1 หลักสูตร 

คณะฯได้จัดท าหลักสูตรการดูแล

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 ชั่วโมง 

เรียบร้อยแล้ว โดยประสานความ

ร่วมมือกับ รพ. ราษฎรย์ินดี คาดว่า

จะเปิดด าเนินการได้ในเดือน พ.ค.64 

-  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/

พัทลุง          

-  ส่วนงานวิชาการ      

การเลื่อนการอบรม
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนินการอบรมได้ 

SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non- 
Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

8 หลักสูตร 1 หลักสูตร คณะฯได้จัดท าหลักสูตรการดูแล

ผู้สูงอายุ จ านวน 70 ชั่วโมง 

เรียบร้อยแล้ว โดยประสานความ

ร่วมมือกับ รพ. ราษฎรย์ินดี คาดว่า

จะเปิดด าเนินการได้ในเดือน พ.ค.64 

-  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/

พัทลุง          

-  ส่วนงานวิชาการ      

การเลื่อนการอบรม
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนินการอบรมได้ 

SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม 
ความรว่มมือ 
 

ร้อยละ 62 รอ้ยละ 0  -  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/

พัทลุง          

- ส่วนงานวิชาการ 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    
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ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  (1) ระดับชาติ 
  (2) ระดับนานาชาติ 

 

 

ร้อยละ 88 

ร้อยละ 35 

ร้อยละ 0 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

ด้านวิจัย 

เนื่องจากการพิจารณาการ
จัดสรรทุนล่าช้า ใน
ปีงบประมาณ 2563  ท า
ให้การด าเนินการวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน 

TSU06 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี 
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   (1) ระดับชาติ 
   (2) ระดับนานาชาติ 

 

 

 

ร้อยละ 11 

ร้อยละ 38 

ร้อยละ 0  ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา      
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
- รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบด้านวิจัย 

 

 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
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เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 42 ร้อยละ 100 -เรื่อง การบริโภคข้าวสังข์หยด 
เพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อม 

-การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  : กรณี ศึกษา ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่ บ้ านในบริบทสามจั งหวัด
ชายแดนใต้ เพ่ือการป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้
หลั กมิ ติ จิ ตวิญญ าณ ตามวิ ถี
มุสลิม”                                                                                                              

ผู้รับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

ด้านวิจัย 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

20 ล้านบาท 560,700 -การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ

เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ : กรณีศึกษา ส าหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ่้านในบริบทสามจังหวัด

ชายแดนใต้ เพ่ือการป้องกันภาวะ

สมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้

หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถี

มุสลิม”            

ได้รับทุนวิจัยจ านวนเงิน   

623,000  บาท   ผู้ได้รับทุนวิจัย

คือ  ผศ.อนงค์ ภิบาล  มีสัดส่วน 

ร้อยละ 90                                                                                                  

- สถาบันวจิัยและพัฒนา 

-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ 
ใหม่ (Startup Co-Investment Funding)   
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 10 
(ระดับ 2) 

ร้อยละ 0  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานกับ รพ. ราษฎ์ยินดี 
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบม่เพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

SIU07  บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility  
Consultation) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 15 
(ระดับ 2) 

รอ้ยละ 0  - ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 

 

SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/ 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น 
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา  
Technological/Innovative  
Development Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 10 
(ระดับ 2) 

รอ้ยละ 0  - ฝ่ายแผนงาน 
- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
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SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา 
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง 
นวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 25 รอ้ยละ 0 คณะฯได้จัดท าหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 70 ชั่วโมง 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการประสานงานกับ 
รพ. ราษฎร์ยินดี เกี่ยวกับการ
ท า MOU 

- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

ของสถาบันอุดมศึกษา (University –  
Industry Linkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

     

SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ี 
ได้รับจากแหล่งภายนอก  
 

37 ล้านบาท 
 

 

7 ล้านบาท โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ สู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 
จ านวน 2 ต าบล คือ ต าบลควน
ขนุน  อ.ควนขนุน และ ต าบล 
สมหวัง  อ.กงหรา 

- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นที่ท่ี 60 รายการ 1  รายการ ข้าวสังข์หยดจาก โครงการวิจัย - ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ  
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ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการ 
วิชาการ 

เรื่อง การบริโภคข้าวสังข์หยด 
เพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อม 

 

- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 

SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ที ่
ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

18 พ้ืนที่ 3 พ้ืนที่ 1. ต าบลนาขยาด   
2. ต าบลควนขนุน 
3. ต าบลสมหวัง 

- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU08  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

 

37 โครงการ 3 โครงการ -เรื่อง การบริโภคข้าวสังข์หยด 
เพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อม 

-การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ : กรณีศึกษา 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผลงานวิจัย)     
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผลงาน
สร้างสรรค์) 
-  งานบริการวิชาการ (ผลงานบริการ
วิชาการ) 
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ประจ าหมู่บ้านในบริบทสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือการ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมของ
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิม” 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- โครงการ การใช้โยคะเพ่ือ
บรรเทาอาการปวด
ประจ าเดือนนิสิตหญิง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันทักษิณคดีศึกษา     
-  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน     
-  คณะศลิปกรรมศาสตร์     
-  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง      
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบบริหาร

วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

91 คะแนน  อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
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- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น    
-  ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 

ด้านการบริหารบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
(7.3ก-3) 
(1) ระดับชาติ 
(2) ระดับนานาชาติ 

 

ร้อยละ 8 

ร้อยละ 3 

ร้อยละ 0  - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 

 

SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
(1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ 
(2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  
    (ROA) 

 
5% 
6.60 

 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ -  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน      
-  ฝ่ายแผนงาน      
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น     
-  หน่วยงานบริหาร 
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การติดตามผลการด าเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

 เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ   

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results) ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค 

KR 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้าง

บัณฑิตที่มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะ

ในการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 20  

ของหลักสูตร

ทั้งหมด 

  - รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ  

KR 1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชา
ศึ ก ษ าทั่ ว ไป ที่ เน้ น ให้ เกิ ด ก ารคิ ด เชิ ง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ  

5 รายวิชา   - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
- ฝ่ายวิชาการ 

 

KR 1.1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือเน้นให้นิสิตมีทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ (WIL)  

10 หลักสูตร 1 หลักสูตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวน 70 ชั่วโมง ร่วมกับ รพ. 
ราษฎร์ยินดี 

- คณบดี  

KR 1.1.3 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือชุมชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือเน้นให้นิสิตมีทักษะในการ 
สร้างนวัตกรรมสังคม  

10 หลักสูตร 1 หลักสูตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวน 70 ชั่วโมง ร่วมกับ รพ. 
ราษฎร์ยินดี 

- คณบดี  
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การติดตามผลการด าเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ   

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results) ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค 

KR 1.2 เพิ่ ม จ าน วนราย วิช าที่ มี ก าร
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง เน้นการ
พัฒนาน วัตกรรมสั งคมหรือการเป็ น
ผู้ประกอบการ  

35 รายวิชา   - รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ  

KR 1.2.1 จัดการศึกษาในรายวิชาร่วมกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร / ชุ ม ช น /
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นิสิตมีแนวคิดใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

20 รายวิชา ร้อยละ 0  - คณบดี  

KR 1.2.2 จัดการศึกษาในรายวิชาร่วมกับ

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร / ชุ ม ช น /

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นิสิตมีแนวคิดใน

 15 รายวิชา ร้อยละ 0  - คณบดี  
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การสร้างนวัตกรรมสังคม  

KR 1.2.3 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ  

ร้อยละ 10  

ของคณาจารย์

ประจ า 

ร้อยละ 0  - คณบดี 
- ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 

เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ   

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results) ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค 

KR 1.3 เพิ่ มหลักสูตรระยะสั้น  (Non-
degree/Pre- degree)  ที่ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

6 ชุดวิชา หรือ 
ไม่น้อยกว่า 
30 รายวิชา 

  - รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ  

KR 1.3.1 มีระบบกลไกการพัฒนาและ
บริห ารจัดการหลักสู ตรระยะสั้ น ของ
มหาวิทยาลัย 

ภายใน 
กันยายน 64 

  - กรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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KR 1.3.2 พัฒนาชุดวิชา/รายวิชาส าหรับ
ผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิดสมรรถนะใน
การสร้างนวัตกรรมสังคม  

3 ชุดวิชา หรือ 
ไม่น้อยกว่า 
15 รายวิชา 

ร้อยละ 0  - คณบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะในการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

 
   งบประมาณ (บาท)  
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โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานด าเนินการ แผน ผล ปัญหาและอุปสรรค 

1.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
   - หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นิสิต 
ได้รับประสบการณ์ตรงจากชุมชน  
(ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/เรียนรู้ 
ภาคสนามในชุมชน) 
   - หลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม 
   - หลักสูตรที่สอดคล้องกับการ 
สร้างความเข้มแข็งของศูนย์ความเป็น 
เลิศของมหาวิทยาลัย  
  - การบริหารหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย 
  * ก าหนดเกณฑ์การปิดหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม    
  * การพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ เดิมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตรงกับความต้องการ  

  400,000   

 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 
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ของผู้เรียน  
  * การก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรที่
ยุติการรับนิสิต 
- พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือ
เน้นให้นิสิตมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
(WIL) 
- พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการหรือ
ชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเน้นให้นิสิตมี
ทักษะในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

     

1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
- หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
และชีวภาพ 
- หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    - โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
     * ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

- การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
- หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
ด าเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การส่ง
มอบงวดงานล่าสุด คือวันที่  23  มีนาคม  
2564  ซึ่งการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน 3 เดือน 

 ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 1.1.1 

 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19  
ส่งผลให้แรงงานจากตา่งชาติเข้ามา
ด าเนินงานจ านวนน้อย ประกอบกับ
ขั้นตอนการก่อสร้างอยู่ในชัน้
สถาปัตยกรรม ซึ่งมีความละเอียด
ของงานและใช้เวลา 

 

 

 

4. ภาคผนวก 

4.1 ค าอธิบายตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
TSU01  หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนหลักสูตรปริญญาที่มีรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 
1 ชุดวิชา (Module) ที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการต่อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
TSU02 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัด
กลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงาน ด้าน
นวัตกรรมสังคม (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของ
นิสิตและบัณฑิต 
นิยามตัวชี้วัด : จ านวนรางวัลผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนิสิตหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน : ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัล หมายถึง ผลรวมของรางวัล 
คูณกับระดับค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่ละระดับ ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
สูตร   :      ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัล X 100 
            จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในรอบปีการศึกษา 

 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 
นิยามตัวชี้วัด : หลักสูตรต้องมีรายวิชาที่เรียนรู้ในชุมชน/สังคม จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และรายวิชาดังกล่าวต้องมีระยะเวลาในการเรียนรู้
หรือปฏิบัติในชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา 
SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม  ความ
ร่วมมือ 
นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของ MOU ที่มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่อจ านวน MOU 

ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในระดับนานาชาติทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

 ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.25  = รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.50  = รางวัลระดับชาติ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.75  = รางวัลระดับนานาชาติ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.00  = รางวัลระดับภูมิภาค/โลก 
TSU04  - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วัดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  
ประกอบด้วย   
           -  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)    

 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ    
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

นิยามตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ท าให้เกิดนวัตกรรม

สังคม ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์และมี impact ต่อสังคม 
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เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

  * ไม่มีตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่  
(Startup Co-Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือบุคคลภายนอกต่องบประมาณ

ด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 

SIU07  บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
(Talent/Academic Mobility Consultation) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)  
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/ 
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ 
สถาบันอุดมศึกษา Technological/Innovative Development Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/

แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกจิ/

อุตสาหกรรมต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
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SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - IndustryLinkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความร่วมมือกับ  

เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 หน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 

นิยามตัวชี้วัด : - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนา
เพ่ือใหม้ีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
                   - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการบริการ หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนา

รูปแบบการให้บริการที่ท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 

เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
นิยามตัวช้ีวัด : นับจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
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เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

TSU09  - ระดับมหาวิทยาลัย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.  
           - ระดับส่วนงานวิชาการ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน โดย มหาวิทยาลัย 

 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (7.3ก-3)  (1) ระดับชาติ   (2) ระดับนานาชาติ 
นิยามตัวช้ีวัด : 
- รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชู
เกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครฐัและเอกชน 
- รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิด
ชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน  
นิยามตัวช้ีวัด : 
(1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้       
(2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ (ROA) อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์งบ

การเงินประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
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