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       การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 



2 

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

 

 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
TSU01  หลักสูตรที่ เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ  
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
- การสร้าง
นวัตกรรมสังคม  
22 หลักสูตร 
- การเป็น 
ผู้ประกอบการ 5  
หลักสตูร 

คณะพยาบาลศาสตร ์

เปิดสอนจ านวน 1 

หลกัสตูร คือ 

หลกัสตูรพยาบาลศา

สตรบณัฑิต    

โดยหลกัสตูรเนน้

ทกัษะการสรา้ง

นวตักรรม คดิเป็น

รอ้ยละ 100  

ซึ่งมกีารจดัการเรียนการสอน
รว่มกบัชมุชน  ไดแ้ก ่

รายวชิาปฏิบตัิการพยาบาลผูใ้หญ่
และผูส้งูอาย ุ รายวิชาโภชนศาสตร์
และโภชนบ าบดั   รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทางสขุภาพ  และรายวิชา
การพยาบาลเด็ก  เกินรอ้ยละ 20 

ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสตูร  

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
- ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง          
-  ส่วนงานวิชาการ      
-  ส่วนงานอื่น   
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม  
-  รอ งอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ดชอบด้ าน
วิชาการ 
- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขต 

 

TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 20 นิสิตได้รางวัลจาก
ผลการประกวด 
Concept 
mapping  เวทีการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติของ
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  จำนวน 3  
รางวัล 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน
จำนวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มีนิสิตจำนวน 4 ชั้นปี  
รายละเอียดดังนี้ 
1.  ชั้นปีที่  4  จำนวน   60 คน 
2.   ชั้นปีที่  3  จำนวน 49  คน  
3.  ชั้นปีที่  2   จำนวน  56 คน 
4.  ชั้นปีที่ 1  จำนวน   45  คน  

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 
-  ส่วนงานวิชาการ      
-  ส่วนงานอื่น   

เนื่องจากการประกอบ
อาชีพของพยาบาล จะอยู่
ในโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข  
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ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
จากจำนวนนิสิต 6 
วัน 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  210  คน   
ทั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่  4 
รวมจำนวน  165  คน คิดเป็น
ร้อยละ 78  มีรายวิชาที่ให้นิสิต
จัดทำผลงานด้านนวัตกรรมทาง
สังคม   
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ตัวช้ีวัดหลกัระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
TSU03  รางวัลด้านนวัตกรรมสังคมหรือ
ผู้ประกอบการของนิสิตและบัณฑิต 
 
 

ร้อยละ 2 
- ด้านนวัตกรรม
สังคม 85 รางวัล 

- ด้าน
ผู้ประกอบการ 
55 รางวัล 

นิสิตได้รางวัลจาก
ผลการประกวด 
Concept 
mapping  เวทีการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติของ
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  จำนวน 3  
รางวัลจากจำนวน
นิสิต 6 วัน 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน
จำนวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มีนิสิตจำนวน 4 ชั้นปี และยังไม่
มีบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้คณะมี
รายวิชาที่ให้นิสิตมีผลงาน
ทางด้านนวัตกรรมทาง
สังคม   ได้แก่ 
     1. รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ  กำหนดการนำผลงาน
นวัตกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ 
      2. รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทาง
สุขภาพ  และรายวิชาโภชน
ศาสตร์และโภชนบำบัด  นำ
ผลงานนวัตกรรมจัดในวัน 
พยาบาลสากล  ณ เทศบาล
ควนขนุน   

รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/
พัทลุง          
-  ส่วนงานวิชาการ      
-  ส่วนงานอื่น   
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและตดิตาม 
- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ 
- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้น
การจัดการเรียนการสอน
ในการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้
การบูรณาการการสร้าง
นวัตกรรมสู่รายวิชา  
สามารถทำได้บางรายวิชา  
ซ่ึงคณะฯ อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
จึงกำหนดรายวิชาและ
หน่วยกิต ที่เน้นนวัตกรรม
มากขึ้น โดยนิสิตจะเริ่ม
เรียนในปีการศึกษา  2566  
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ตัวช้ีวัดหลกัระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
       3.รายวิชาการพยาบาล
เด็ก   นำผลงานนวัตกรรมของ
เล่นเด็ก  จัดในงานวันเด็ก  และ
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านควนตะแบก 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่ มี
รายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 

ร้อยละ 65 บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ร้อยละ 

100 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ซึ่งมีการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับชุมชน  ได้แก่ 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ  รายวิชาโภชนศาสตร์และโภชน
บำบัด   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางสุขภาพ  และรายวิชาการพยาบาลเด็ก  โดย
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้น ใน
เดือนเมษายน 2565  เกินร้อยละ 20 ของจำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต
สงขลา/พัทลุง          
-  ส่วนงานวิชาการ      

 

SIU02 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคม 

16 หลักสูตร คณะฯ ยังไม่มี
หลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือพัฒนาทักษะ

การสร้าง

คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรระยะสั้น  เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม แต่ไม่ได้ดำเนินการ มีความร่วมมือกับ
ศูนย์บริการทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในระหว่งการดำเนินการ

-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต
สงขลา/พัทลุง          
-  ส่วนงานวิชาการ      

การฝึกปฏิบัติของ
หลักสูตรระยะสั้น 
จะต้องลงมือปฏิบัติ
จริง แต่ด้วย
สถานการณ์แพร่ะ
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

นวัตกรรมสังคม การเปิดอบรม และมีแนวโน้มการจัดทำหลักสูตรระยะ
สั้น เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มในปี
การศึกษา  2566  ซึ่งกำหนดเป้าหมายร้อยละ 
0    บรรลุเป้าหมาย 

ระบาดของโควิด-19  
จึงไม่สามารถจัด
โครงการหลักสูตร
ระยะสั้นได้  
 

SIU03 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 
(Non- 

Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

7 หลักสูตร คณะฯ ยังไม่มี
หลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือพัฒนาทักษะ

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

คณะฯ ยงัไม่ไดด้  าเนินการจดัท าหลกัสตูรระยะสัน้ เพื่อ

พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ ในปีการศกึษานี ้แต่ได้

เริ่มการด าเนินการบรูณาการในรายวชิาและหลกัสตูร โดย

คณะฯ มีนโยบายก าหนดการจดัท าหลกัสตูรระยะสัน้ในปี

การศกึษา  2565  ซึง่ก าหนดคา่เป้าหมาย รอ้ยละ 0   บรรลุ

ค่าเปา้หมาย 

 
 

-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต
สงขลา/พัทลุง          
-  ส่วนงานวิชาการ      

 

SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่ มี
ความ 

รว่มมือทางวิชาการกับหน่วยงาน 
ภายนอก 
      - ภายในประเทศ 
      - ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับ

นานาชาติ 

ร้อยละ 12 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่อย
งานภายนอก ร้อยละ 
100 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  และมีความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงาน
ภายนอก   ได้แก ่ โรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขส   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต ้ และศูนย์
ปราชญ์บ้านโงกน้ำ ต.นาขยาด 

-  ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต
สงขลา/พัทลุง          
- ส่วนงานวิชาการ 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    

 
ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  (1) ระดับชาติ 
  (2) ระดับนานาชาติ 
 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 39 

คณะฯผลงานวิจัยที่
เผยแพร่คิดเป็นร้อย
ละ   21.74  ซึ่งยัง
บทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่รอ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี
การศึกษา  2565  ทั้งนี้
ในรอบ 9 เดือน ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
 
ระดับชาติ   ร้อยละ 
21.74 
ระดับชาติ  ร้อยละ 
100 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มี
คณาจารย์ทั้งสิ้น
จำนวน  23  คน  ในรอบ 9 
เดือน  มีบทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติ จำนวน 
5  ผลงาน  รายละเอียดดังนี้ 

  1.  .บทความวิชาการ  ของ 
อาจารย์มาลี  คำ
คง  เรื่อง  สมรรถนะนักศกึษา
พยาบาลสำหรับการจัด
การศึกษาทางการ
พยาบาล   วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 

2. บทความวิชาการ ของ 
อาจารย์มาลี  คำ
คง  เรื่อง  เปรียบเทียบการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านวิจัย 
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ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
จัดบริการแบบบูรณาการและ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก่
ผุ้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ตามการรับรู้ของผู้
ให้บริการ อำเภอหาดใหญ่ 
และอำเภอนาทวี  จังหวัด
สงขลา   วารสารวิชาการ
สาธารณสุขชุมชน 

3.บทความวิชาการ ของ 
อาจารย์มาลี  คำคง เรื่อง 
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตนักศึกษาและการ
บริการวิชาการ ในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  

4. บทความวิชาการของ อ.
วิภา  สุวรรณรัตน์  เรื่อง การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
ในชุมชนในสภานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า  2019   วารสารวิชาการ
สาธารณสุขชุมชน  ปีที่ 8 ฉบับ
ที ่ 1 ม.ค. - มี.ค. 65 
5. บทความวิชาการของ อ.
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ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
มาลี คำคง  อ.อฑิภา  อมรปิย
ภากร  อ.รพีภัทร  ชำนาญ
เพาะ  และ อ.มุขรินทร์  ทอง
หอม เรื่อง  การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ระบบออนไลน์
ในสถานการณ์โควิด - 
19   วารสารพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  

คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง  จาก อ.
พีรยา  นันทนาเนตร์    
 Participants  Views on 
Lifestyle Intervention 
Program Enhancing Long-
Term Health- Related 
Behaviors Improvement 
among Prehypertension 
and/or Prediabetes 
Mellitus  Older  Adults : A 
Qualitative Study 
Examined in Thailand at 
Health Promoting 
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ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
Hospitals 
  INQUIRY : The Journal of 
Health Care  Organization. 
Provision. and 
Financing  Volume 58 : 1-
18 SAGE 
 

TSU06 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที ่
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   (1) ระดับชาติ 
   (2) ระดับนานาชาติ 

 
 
 

ร้อยละ 11 
ร้อยละ 70 

ยังไม่มีผลงานวิจัยที่
อ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานชาติ 

การอา้งอิงผลงานวจิยัใน
ระดบัชาติของคณาจารยค์ณะ
พยาบาลศาสตร ์ อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ  ซึ่งยงัไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา      
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม  
- รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบด้านวิจัย 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    

 
ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 50 รอ้ยละ  8  ซึง่ยงัไม่

บรรลเุป้าหมายที่

ก าหนดไว ้

คณะพยาบาลศาสตร ์ มคีณาจารย์
ทัง้สิน้ จ านวน 23  คน  ซึ่งมี
ผลงานวิจยัที่ก่อใหเ้กดินวตักรรม
สงัคม  จ านวน 2 ผลงาน คือ แอบ
พลิเคชั่นการป้องกนัภาวะสมอง
เส่ือม และผลิตภณัฑข์า้วสงัหยด 
ซึ่งผลงานทัง้ 2 อย่าง มาจาก
ผลงานวิจยั ของ ผศ.อนงค ์ ภิบาล  

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านวิจัย 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวตักรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผดิชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
SIU05 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

50 ล้านบาท คณะได้รับเงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก ทั้งสิ้น
จำนวน  500,000   บาท   ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

 ในปีการศึกษา  2564  คณะ
พยาบาลได้รับทุน
วิจัย  รายละเอียดดังต่ไปนี้ 
ทุนวิจัย
ภายใน   รวม  600,000  บาท 
ทุนพัฒนาแผนงานริเริ่มสำคัญ 
(Flagship) 

      ผศ.จริพรรณ พีรวุฒิ และ 
ผศ.อนงค ์ ภิบาล  ทุนพัฒนา
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 
เรื่องการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำหรับ
การจัดการสาธารณภัยแลสร้าง
ภูมิต้านทานการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 จำนวน
เงิน  220,000  บาท 
ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่น

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผดิชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
ใหม ่(FF) 

1. อาจารย์นิติกุล  บุญ
แก้ว  เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการป้องกันภาวะ
กระดูกพรุนในผู้สูงอายุ 
อำเภอป่าพะยอม  จังหวัด
พัทลุง  จำนวเงิน 
85,000  บาท 

2. อาจารย์มาลี  คำคง  เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันโรคหลอดเลือก
หัวใจของตำรวจภูธร
จังหวัดพัทลุง  จำนวน
เงิน  80,000 

3. อาจารย์วรรณลี  ยอดรักษ์ 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบ
การสร้างเสริมความรอบรู้
ทางสุขภาพในการป้องกัน
ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนที่
มีภาวะอ้วน : กรณีศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านควนตะแบก 
จำนวนเงิน 80,000  บาท 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผดิชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
4. อ.ปุญณพัฒน์   

ชำนาญเพาะ  เรื่องการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์การ
ฟ้ืนตัวด้านระบบประสาท
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองของเลือดระยะ
เฉียบพลัน  จำนวนเงิน 
30,000  บาท 

5. อาจารย์วิภา   
สุวรรณรัตน์  เรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการป้องกันภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในหญิง
ตั้งครรภ์  จำนวนเงิน 
45,000  บาท 

6. อาจารย์พีรยา   
นันทนาเนตร์  เรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมการสร้าง
เสริมพลังต่อความผาสุก
และคุณภาพชีวิตของญาติ
ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อมในจังหวัด
พัทลุง  จำนวน
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผดิชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
เงิน  60,000  บาท 

7. อ.อฑิภา  อมรปิยภากร 
เรื่องพัฒนาโมเดลฝึกทักษะ
ทางพยาบาลจากยาง
ธรรมชาติ  โครงการย่อยทที่ 
2 การพัฒนาหุ่นจำลองฝึก
ทักษะการคลึงมดลูก การ
วัดระดับยอดมดลูกและการ
อบแผลผีเย็บ ของ  
ทุนภายนอก 

1. ผศ.อนงค์  ภิบาล  จาก
สำนักงานวิจัย
แห่งชาติ  เรื่อง  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้แอบพลิเคชั่น
การป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณตามวีถีมุสลิม เพื่อ
ความมั่นคงของมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน  จำนวน
เงิน  500,000  บาท  
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

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

ร้อยละ 15 
(ระดับ 2) 

ร้อยละ 0 คณะพยาบาลศาสตร ์ไม่ไดร้บั
งบประมาณจากแหล่งทนุภายนอก
ในการสนบัสนนุการสรา้ง
ผูป้ระกอบการ   

- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- สำนักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

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

ร้อยละ 17 
(ระดับ 2) 

อยู่ในระหวา่งการ

ด าเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตร ์อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ เพื่อให้
คณาจารย ์แลกเปล่ียนความรู ้
รว่มกบัโรงพยาบาลเอกชน   

- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- สำนักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 

 

SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา 
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง 
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ของสถาบันอุดมศึกษา (University –  
Industry Linkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 45 อยู่ในระหวา่ง

ด าเนินการ 

โครงการยกระดบัเศรษฐกจิและ
สงัคมรายต าบล (มหาวิทยาลยัสู่
ต  าบลสรา้งรากแกว้ใหป้ระเทศ)   มี
คณาจารยค์ณะพยาบาล
ศาสตร ์ ด าเนินการโครงการ
จ านวน 2  ชมุชน  โดยมี
รายละเอียดคือ    ผศ.อนงค ์ ภิ
บาล    รบัผิดชอบต าบลควน
ขนนุ    และ อ.ณฏัฐินี  ชวัชม
เกต ุ  รบัผิดชอบต าบล

- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- สำนักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
สมหวงั     โดยเกิดนวตักรรม  ดงันี ้
    - ต าบลสมหวงั  มีผลิตภณัฑ ์ 2 

ผลงาน คือ หมฝูอย  และชาฟา้
ทะลายโจร 
    - ต าบลควนขนนุ  มีผลิตภณัฑ ์2 

ผลงาน คือ หลกัสตูรผูส้งูอายุ  และ 
ขนมที่ผลิตจากสาคตูน้ 

  ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการ  
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอยีดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

SIU10 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการ
ที่ 

ได้รับจากแหล่งภายนอก  
 

60 ล้านบาท 
 

 

ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้ง
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่
ตำบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ)   ซ่ึงมีคณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์  ดำเนินการ
โครงการจำนวน 2  ชุมชน  โดย
มีรายละเอียดคือ    ผศ.
อนงค ์ ภิบาล    รับผิดชอบ
ตำบลควนขนุน    และ 
อ.ณัฏฐินี  ชัวชม
เกต ุ  รับผิดชอบตำบล
สมหวัง     โดยเกิด
นวัตกรรม  ดังนี้ 
    - ตำบลสมหวัง  มี
ผลิตภัณฑ์  2 ผลงาน คือ หมู
ฝอย  และชาฟา้ทะลายโจร 
    - ตำบลควนขนุน  มี
ผลิตภัณฑ์ 2 ผลงาน คือ 
หลักสูตรผู้สูงอายุ  และ ขนมที่
ผลิตจากสาคูต้น 

- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- สำนักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอยีดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
 

SIU11 จำนวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที ่
ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการ 
วิชาการ 

100 รายการ คณะฯ มีจำนวน
สินค้า จำนวน 

4  รายการ  บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ดำเนินการโครงการบริการ
วิชาการ จำนวน 1 โครงการ 
โดยจัดขึ้น จำนวน 2 ตำบล คือ 
ตำบลควนขนุน และ ตำบล
สมหวัง คือ 
    โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราก
แก้วให้ประเทศ)   ซึ่งมี
คณาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์  ดำเนินการโครงการ
จำนวน 2  ชุมชน  โดยมี
รายละเอียดคือ    ผศ.อนงค์  ภิ
บาล    รับผิดชอบตำบลควน
ขนุน    และ อ.ณัฏฐินี  ชัวชม
เกต ุ  รับผิดชอบตำบล
สมหวัง     โดยเกิด
นวัตกรรม  ดังนี้ 
   1.  ตำบลสมหวัง  มี
ผลิตภัณฑ์  2 ผลงาน คือ หมู
ฝอย  และชาฟ้าทะลายโจร 
    2.  ตำบลควนขนุน  มี
ผลิตภัณฑ์ 2 ผลงาน คือ 

- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- สำนักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอยีดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
หลักสูตรผู้สูงอายุ  และ ขนมที่
ผลิตจากสาคูต้น 
 
  

SIU12 จำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ที ่
ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

20 พ้ืนที่ คณะฯ มีจำนวน
ชุมชน  4  พ้ืนที ่   ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

 

คณะพยาบาลกำหนดเป้าหมาย
ชุมชน ในปี
การศึกษา  2564  จำนวน 7 
ชุมชน ดังนี้ 

1.  ชุมชนตำบลสมหวัง    ได้แก่ 
สินค้าหมฝูอย และ ชาฟ้า
ทะลายโจร 

2. ชุมชนตำบลควน
ขนุน    ได้แก่  หลักสูตร
ผู้สูงอายุ และ ผลิตภัณฑ์สาคูต้น 
3.  ชุมชนศูนย์ปราญช์
ชาวบ้าน  บ้านโงก
น้ำ  ได้แก่  ข้าวสังข์หยด 

4. ชุมชนบุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

5.  ชุมชนพยาบาล  จากการ
ประชุมวิชาการ 

- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- สำนักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอยีดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
6. ชุมชนประชาชนทั่วไป ที่
ได้รับข้อมูลการ ไลฟ์
สด  EP  ต่าง ๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

7. ชุมชนการจัดอบรม CPR 
 ซึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด - 
19  ขณะนี้ จัด 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU08  จำนวนโครงการบริการวิชาการ 
หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
100   บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ดำเนินการโครงการบริการ
วิชาการ จำนวน 
5  กิจกรรม  ได้แก่ 
1.    โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราก
แก้วให้ประเทศ)   ซึ่งมี
คณาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์  ดำเนินการโครงการ
จำนวน 2  ชุมชน  โดยมี
รายละเอียดคือ    ผศ.
อนงค ์ ภิบาล    รับผิดชอบ
ตำบลควนขนุน    และ 
อ.ณัฏฐินี  ชัวชม
เกต ุ  รับผิดชอบตำบล
สมหวัง     โดยเกิด
นวัตกรรม  ดังนี้ 
    - ตำบลสมหวัง  มี
ผลิตภัณฑ์  2 ผลงาน คือ หมู
ฝอย  และชาฟ้าทะลายโจร 
    - ตำบลควนขนุน  มี

ผู้รบัผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผลงานวิจัย)     
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผลงาน
สร้างสรรค์) 
-  งานบริการวิชาการ (ผลงานบริการ
วิชาการ) 
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
-  สถาบันทักษิณคดีศึกษา     
-  วิทยาลัยภูมปิัญญาชุมชน     
-  คณะศิลปกรรมศาสตร์     
-  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง      
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบบริหาร
วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 
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ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
ผลิตภัณฑ์ 2 ผลงาน คือ 
หลักสูตรผู้สูงอายุ  และ ขนมที่
ผลิตจากสาคูต้น 
2.  การบริการวิชาการผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโค
วิด - 19  ไลฟ์สดผ่านช่องทาง 
WeTSu 
3.  การบริการฉีดวัคซีนให้แก่
ประชาชนทั่วไป ร่วมกับ
โรงพยาบาลป่าพะยอม ซึ่งเป็น
รูปแบบการบูรณาการกับพ้ืนที่
ในการป้องกันโควิด -19 
4.  การดำนินการเปิดศูนย์พัก
คอย  ซึ่ง ก่อให้เกิดรูปแบบการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
5.  การจัดโครงการประชุม
วิชาการร่วมกับ สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคใต้  เรื่อง "ร่วมเรียนรู้
อยู่ปลอดภัยฝ่ายวิกฤติ โควิด -
19  เมื่อวันที่ 21 - 
22   กันยายน 2564  ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

91 คะแนน - อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น    
-  ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร 
ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านการบริหารบุคคล 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

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

 
 

ร้อยละ 11 
ร้อยละ 2 

ร้อยละ 0 ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการจด
สิทธิบตัร จากผลงานของ ผศ.
อนงค ์ภิบาล จ านวน  2 ผลงาน 

- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

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

 
ร้อยละ 6 

6.00 

รอ้ยละ 100 คณะพยาบาลศาสตร ์เปิดสอน
จ านวน 1 หลกัสตูร คือ หลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต   ซึ่งมีการ
จดัการเรียนการสอนรว่มกบั
ชมุชน  ไดแ้ก ่

รายวชิาปฏิบตัิการพยาบาลผูใ้หญ่
และผูส้งูอาย ุ รายวิชาโภชนศาสตร์
และโภชนบ าบดั   รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทางสขุภาพ  และรายวิชา
การพยาบาลเด็ก  เกินรอ้ยละ 20 

ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสตูร  บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้ 

-  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน      
-  ฝ่ายแผนงาน      
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน     
-  หน่วยงานบริหาร 
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2. แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

คณะพยาบาลศาสตร์  
เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ  
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะในการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

ผลการดำเนินงาน 

 

หน่วยงานดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

1.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
   - หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นิสิต 
ได้รับประสบการณ์ตรงจากชุมชน  
(ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/เรียนรู้ 
ภาคสนามในชุมชน) 
   - หลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม 
   - หลักสูตรที่สอดคล้องกับการ 
สร้างความเข้มแข็งของศูนย์ความเป็น 
เลิศของมหาวิทยาลัย  
  - การบริหารหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย 
  * กำหนดเกณฑ์การปิดหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม    
  * การพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ เดิมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตรงกับความต้องการ  

โครงการรปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมการ
ปรับปรุงหลักสูตร และเสนอโครงการปรับปรุง
หลักสูตรฯ  

 30,000   
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การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ   
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

ผลการดำเนินงาน 

 

หน่วยงานดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

2.2.3 โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้
สร้างงานวิจัยมากขึ้น 
   - โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย/ 
รางวัลผลงานตีพิมพ์ หรือ การเผยแพร่ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม (งานนำเสนองานแสดงผล 
งาน) ในระดับชาติและนานาชาติ 

คณะฯ จดัโครงการเทคนิคการเตรียมเอกสารส าหรบั
การยื่นขอรบัการพิจารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 900 900    
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การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  
กลยุทธ์ 3.2 สร้างเครือข่ายความสัมพันธก์ับองค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

 
 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

ผลการดำเนินงาน 

 

หน่วยงานดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

3.2.1 การลงนามความร่วมมือทางด้านบริการ 
วิชาการกับองค์กร ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรือ 
อุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

คณะไดล้งนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่   9 
ก.พ.  2565 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ทำความร่วมมือกับ  โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านควนตะแบก  สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้  และ รพ.สต. 
คลองใหญ่   

คณะพยาบาลศาสตร์ - 
 

  

3.2.2 โครงการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการ 
วิชาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

  -   

3.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นที่
ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภายนอก 

  -   

3.2.4 การสร้างความร่วมมือระหว่างทางด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

  -   
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การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

ผลการดำเนินงาน 

 

หน่วยงานดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

5.5.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง  
(ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ผู้ประพฤติตนและ 
ปฏิบัติงานดี) 

  -   

5.5.2 โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  70,000   

5.5.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน 
หน่วยงาน 

  ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 5.5.2 

  

5.5.4 โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับ 
บุคลากร 

  ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 5.5.2 

  

5.5.5 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ 
บริหาร 

  ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 5.5.2 
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การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
กลยุทธ์ 5.7 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
 

 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

ผลการดำเนินงาน 

 

หน่วยงานดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

5.7.1 โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
    - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  - 
 

  

5.7.2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงานอาคารควบคุม 
   - การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 
   - การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง 
   - ก า รอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน  เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ า
สำนักงาน (Green Office) 

คณะฯ  กำหนดผู้รับผิดชอบคณะสีเขียว โดย
รณรงค์ ให้อนรุักษ์พลังงาน ระบบปรับอากาศ 
และการประหยัดไฟ ปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ 

 -   

5.7.3 การลดการใช้กระดาษ  
   - การใช้กระดาษ 2 หน้า 
   - จัดประชุมแบบ e – Meeting และส่ง 
เอ ก ส า ร ใน ลั ก ษ ณ ะ แ จ้ ง เวี ย น  เผ ย แ พ ร่  
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ  e – Doc 

คณะฯ กำหนดผู้รับผิดชอบคณะสีเขียว โดยมี
นโยบายให้ลดการใช้กระดาษ โดยการจัด
ประชุมแบบe-Meeting  และ ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 -   
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คำอธิบายตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย 
 

TSU01  หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของจำนวนหลักสูตรปริญญาที่มีรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 1 ชุดวิชา (Module) ที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการต่อจำนวน
หลักสูตรทั้งหมด 
 
TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของจำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงาน ด้านนวัตกรรมสังคม (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 
TSU03  รางวัลด้านนวัตกรรมหรือผู้ประกอบการของนิสิตและบัณฑิต 
นิยามตัวช้ีวัด : จำนวนรางวัลผู้ประกอบการใหม่หรือรางวัลด้านนวัตกรรมสังคมท่ีเป็นนิสิตหรือบัณฑิตท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนนิสิตทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน : ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของจำนวนรางวัล หมายถึง ผลรวมของรางวัล คูณกับระดับค่าน้ำหนักในรางวัลที่ได้รับในแต่ละระดับ ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
สูตร   :      ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของจำนวนรางวัล X 100 
            จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมดในรอบปีการศึกษา 
ค่าถ่วงน้ำหนัก  0.25  = รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าถ่วงน้ำหนัก  0.50  = รางวัลระดับชาติ 
ค่าถ่วงน้ำหนัก  0.75  = รางวัลระดับนานาชาติ 
ค่าถ่วงน้ำหนัก  1.00  = รางวัลระดับภูมิภาค/โลก 
 
TSU04  - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วัดจากผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (ELOs)  ประกอบด้วย   
                 -  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)    
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TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

นิยามตัวช้ีวัด : จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ทำให้เกิดนวัตกรรมสังคม ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และมี impact ต่อสังคม 

 

TSU08 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
นิยามตัวช้ีวัด : นับจำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

 

TSU09  - ระดับมหาวิทยาลัย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.  
           - ระดับส่วนงานวิชาการ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน โดย มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



35 

 
คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้หรือปฎิบัติงานร่วมกับชุมชน ภาครัฐ หรือภาคผู้ประกอบการ 
นิยามตัวช้ีวัด : หลักสูตรต้องมีรายวิชาที่เรียนรู้ในชุมชน/สังคม จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และรายวิชาดังกล่าวต้องมีระยะเวลาในการเรียนรู้หรือ
ปฏิบัติในชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา 
 
SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มคีวามร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

- ภายในประเทศ 
- ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ 

นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของหลักสูตรที่มกีิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU หรือ MOA) กับหน่วยงานภายนอกต่อหลักสูตรทั้งหมด 
 
SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือบุคคลภายนอกต่องบประมาณดำเนินงาน
ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
 
SIU07  บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation) (ตัวชีว้ัดกลุ่ม 2)  
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
ต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
 
SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา Technological/Innovative Development Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
 

SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - IndustryLinkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : จำนวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
 
SIU11 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 
นิยามตัวช้ีวัด : - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนาเพ่ือให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
                   - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการบริการ หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
                     เพ่ิมมากข้ึน 
 
SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (7.3ก-3)  (1) ระดับชาติ   (2) ระดับนานาชาติ 
นิยามตัวช้ีวัด : 
- รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน 
หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน  
นิยามตัวช้ีวัด : 
(1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้       
(2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ (ROA) อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัย 
 


