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บทสรุปผูบริหาร 

 

                คณะพยาบาลศาสตรเปนคณะใหม เริ่มดําเนินงานตั้งแตปการศึกษา 2560  เพ่ือเตรียมความพรอม

การเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเริ่มรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2561 จนถึงปจจุบัน   โดยปการศึกษา

2564 คณะฯมีบัณฑิตแลวจํานวน 1 รุน  ปจจุบันการกอสรางกลุมอาคารพยาบาล ยังไมแลวเสร็จ มีการขยาย

เวลาการกอสรางถึงเดือนพฤษภาคม  2566 จึงสงผลใหคณะดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และ

ดานอ่ืน ๆ   และภายใตขอจํากัดท่ีเปนความจําเพาะของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถานท่ี สิ่งสนับสนุน 

รวมถึงการขาดแคลนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงถึงแมจะมีกรอบอัตรา แตไมสามารถหาบุคลากร

ดังกลาวมาบรรจุได อยางไรก็ตามการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการอยางตอเนื่องตามข้ันตอน ภายใตเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สภามหาวิทยาลัย  และสภาการพยาบาล รวมถึงการเตรียมความ

พรอมในสวนของแหลงฝกปฏิบัติ  หนังสือตําราและความพรอมของศูนยเรียนรูทางการพยาบาล  ท้ังนี้สภาการ

พยาบาลไดรับรองคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนสถาบันการศึกษา (สถาบันเปดใหม) ท่ีมีความ

พรอมในการดําเนินการเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร ลําดับท่ี  88 ของประเทศ  นอกจากการพัฒนา

หลักสูตร  คณะฯ ไดดําเนินงานภารกิจหลักดานการวิจัย โดยสนับสนุนการผลิตงานวิจัยรวมกับเครือขาย และ

ดําเนินการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงอาจจะยังมีจํานวนไมมากเนื่องจากขอจํากัดใน

เรื่องเวลา ซ่ึงไปใชในภารกิจการพัฒนาหลักสูตรเปนสวนใหญ   สําหรับงานบริการวิชาการไดดําเนินงาน

โครงการท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในวัยผูสูงอายุ  ซ่ึงได

ดําเนินงานจัดตั้งเปนศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง  โดยผูรับบริการเปนผูสูงอายุในเขตบริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย แตเนื่องดวยสถานการณโควิด-

19 ยังคงแพรระบาดอยู จึงไมไดดําเนินการตอเนื่องแตยังมีการติดตอผูสูงอายุผานการการจัดการเรียนสอน ใน

การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนของนิสิต ซ่ึงคณะฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดี และมีแผนการดําเนินการ

จัดตั้งคลินิกการพยาบาลอบอุน ซ่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว คาดวาจะสามารถ

ดําเนินการไดในป พ.ศ. 2566    

         สําหรับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากการมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ี

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนแลว  คณะฯ มีการกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรไดสวมชุดทํางานดวยผาไทยสีฟา ทุกวัน

ศุกร เพ่ือเปนการอนุรักษความเปนไทย  และการจัดโครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกนิสิต เชน 

โครงการวันไหวครู  โครงการรับหมวกและเข็มประดับชั้นป  ฯ  

 การพัฒนาบุคลากร  ในปการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 34 คน 

เปนบุคลากรสายวิชาการ 25  คน  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน  ประเภทพนักงานพิเศษ 2 คน  และ

มีบุคลากรสายสนบัสนุน 9 คนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน และเปนลูกจางมหาวิทยาลับ 1 คน  คณะฯ ได

กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับความทาทายเชิงกลยุทธ 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะใหสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน  รวมถึง

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเอง  และมีระบบติดตาม กํากับดูแลอยางตอเนื่อง 



2 

 

             ในปการศึกษา 2564  คณะฯ ไดดําเนินงานตามภารกิจหลักครบถวน การดําเนินงานสวนใหญ เปน

การพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงมีกระบวนการซับซอนตามความจําเพาะของศาสตรทางการพยาบาล  รวมถึงการ

ดําเนินงานเพ่ือรองรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล  ท้ังนี้ในปงบประมาณ 2566  คณะฯไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเปนเงิน 57,509,700 บาท  จากเงินอุดหนุนรัฐบาลจํานวนเงิน 55,255,000  บาท    และ

เงินรายไดจํานวน  2,254,700  บาท 

              การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษารอบปการศึกษา 2565 คณะฯไดดําเนินงานตามเกณฑ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) เปนปท่ี 5  โดย

ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2565 ซ่ึงมีตัวชี้วัดจํานวน  22 ตัวชี้วัด รวมถึงการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA เพ่ือการดําเนินงานหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    ท้ังนี้ คณะฯยัง

ดําเนินการเตรียมความพรอมในการรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยมี

เปาหมายการรับรอง 5 ป  

        จากการวางเปาหมายการดําเนินงาน ท้ังดานการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx  AUN – QA 

และการรับรองจากสภาการพยาบาล   แผนยุทธศาสตร จึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก เพ่ือใหทุกคนยึดถือ

ปฏิบัติและมุงการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนคณะฯใหมีการพัฒนา

กาวหนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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บทที่ 1  บริบทองคกร 

 

1. ลักษณะองคการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดต้ังข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายชาติเรื่องการขาดแคลน

อัตรากําลังพยาบาล ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณในการเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม” ท้ังนี้

เพ่ือมีสวนรวมในการแกปญหาขาดแคลนอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2560 ประกาศจัดตั้งเปนคณะพยาบาลศาสตร โดยมีวัตถุประสงคของ

หลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีผลการเรียนรูตามาตรฐานคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลศาสตร มี

สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพครบท้ังแปดดานท่ีสภาการพยาบาลกําหนด มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง มีความใฝรู สูงาน เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความปลอดภัย  

ตลอดจนดําเนินชีวิตโดยยึดประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง  และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข   

เริ่มรับนิสิตปการศึกษา 2561 ในปการศึกษา  2564  นิสิตจบการศึกษาเปนรุนท่ี  1  กําลังอยูในระหวางการ

รับนิสิตในป  2565  โดยปการศึกษา  2564  มีนิสิตจํานวน 4 ชั้นป รวมท้ังสิ้น 210 คน 

สถานท่ีตั้ง   มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดอนุมัติใหสํานักงานชั่วคราว  คณะพยาบาลศาสตร  ตั้งอยูท่ีชั้น 3 

อาคารบริหารและสํานักงานกลาง   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  เลขท่ี  222  ม. 2  ตําบลบานพราว  

อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

 

2. สภาพแวดลอมขององคการ 

(1) หลักสูตรและบริการ 

หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ

ของคณะฯ 

กลไกการสงมอบ 

 

1. หลักสูตรและบริการอ่ืน ๆ 

หลักสตูรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต 

 

 

- สอบผานใบประกอบวิชาชีพ/การ 

  รับรองสถาบันการศึกษา 

- มีทักษะทางวิชาชีพท่ีเนนการ 

 สรางสรรคนวัตกรรมทางการ 

 พยาบาล 

 

- การจัดการเรียนการสอน activities base learning  

  เนนทักษะการสรางสรรคนวัตกรรม โดยประยุกตใช 

  แนวคิดศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรท่ี 

  เก่ียวของ 

- ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการเสมือนคลินิก/คลินิก / 

  ชุมชน โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

- การจัดการเรียนการสอนตามขอกําหนดสภาวิชาชีพ 

 โดยมผีูสอนท่ีสอดคลองกับสภาการพยาบาล 

- ปฏิบัติจริงในสถานการณจริง ในชุมชน 

- พัฒนานิสิตดวยกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีสงเสรมิ 

  ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
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หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ

ของคณะฯ 

กลไกการสงมอบ 

 

2. การวิจัย 

ดานการวิจัย -  ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

(กลุม 2) เนนนวัตกรรมสังคม 

-  การสรางงานวิจัยเนนการ

สรางสรรคนวัตกรรม ท่ีสอดคลอง

กับความตองการของสังคม 

- มีนักวิจัยท่ีบูรณาการศาสตรท้ัง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

- สรางเครือขายการวิจยักับแหลง

ทุนภายนอก  เชน สํานักงานวิจัย

แหงชาติ (วช.) เพ่ือการพัฒนา

ดานจริยธรรมในมนุษย 

- สรางงานวิจัยท่ีสอดคลองตาม OKR (P 2 p8) 

- ระบบการพัฒนานักวิจัย การชวยเหลือนักวิจัยหนา 

  ใหม 

- มีกระบวนการสรางงานวิจัยท่ีตอบสนองความ 

  ตองการของสังคม  

- สงมอบรายงานวิจัยไดตามกําหนดเวลาตามเง่ือนไข 

  ของแหลงทุน 

- มีการควบคุม กํากับ ตดิตาม โดยใชระบบท่ี 

  มหาวิทยาลัยสรางข้ึน 

- กําหนดใหมีการใชผลงานวิจัยบูรณาการ กับพันธกิจ 

  ตาง ๆ อยางมีระบบ 

- กําหนดใหนักวิจัยใชระบบออนไลนดานจริยธรรมใน 

  มนุษย 

3.  การบริการวิชาการ 

- หน่ึงมหาวิทยาลัย สู

ตําบลรากแกวเพ่ือ

ประเทศ (TSU-2T) 

 

- ศูนยสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอาย ุ

 

 

 

 

 

- โครงการดูแลสุขภาพ

ในมิติตาง ๆ  

 

- นโยบายการบริการวิชาการของ 

  สังคมตามนโยบาย ของกระทรวง 

 อว. และมหาวิทยาลัย 

- ความฉลาดทางสุขภาพ 

  (health literacy) ของผูสูงอาย ุ

- ทักษะความเช่ียวชาญของอาจารย 

  ในการบริการดานการดูแลผูสูงอายุ 

  ท่ีชะลอสมองเสื่อม 

- เปนแหลงเรียนรูในการดูแล 

  ผูสูงอาย ุ

- ความคงอยูของสมาชิกผูสูงอายุ  

- นโยบายของมหาวิทยาลยัสรางสขุ 

- ความเช่ียวชาญของคณาจารย 

- เปนท่ีปรึกษาใหกับนวัตกรชุมชนเพ่ือสรางนวัตกรใน 

  ชุมชน 

- สงเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยการสราง 

  อาชีพในชุมชน 

- การจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสรมิความชาญฉลาดทาง 

  สขุภาพและสุขภาวะของผูสูงอายุในการดําเนิน 

  ชีวิตประจําวันดวยตนเองตามความตองการ โดย 

  บูรณากับการเรียนการสอนท้ังในศูนยสงเสริม 

  สุขภาพผูสูงอายุและในชุมชน  

- จัดกิจกรรมเรื่องการปองกันสมองเสื่อมสญัจรใน 

  ชุมชน โดยรวมมือกับแกนนําผูสงูอายุในชุมชน 

  ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับผูสุงอายุ  

- การจัดใหความรูและฝกปฏบัิติ วิธีการดูแลสุขภาพ  

  ท้ังบุคลากรและนิสิต โดยสามารถปฏิบัติไดดวย 

  ตนเอง จากคูมือ และนําไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

- จัดชองทางการสื่อสารรปูแบบตาง ๆ เชน Line 

  Application  เพ่ือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติและ 

  การดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ  

4. การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ

ของคณะฯ 

กลไกการสงมอบ 

 

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

- นโยบายการบูรณาการกับการ 

  เรียนการสอน กิจกรรมนอกช้ัน 

  เรียน การวิจัยและการบริการ 

  วิชาการ 

- ความเช่ียวชาญของคณาจารย 

- การบูรณาการศาสตรทางการ 

  พยาบาลท่ีผสมผสานภมูิปญญา 

  ทองถ่ินและวัฒนธรรม  

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนิสิตคนควาองค 

  ความรูท่ีใชภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพและนํามา 

  บริการวิชาการใหกับกลุมสมาชิกผูสูงอายุเพ่ือปองกัน 

  ภาวะสมองเสื่อม 

 - จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรใหนิสติไดเรียนรูเก่ียวกับ 

  วัฒนธรรมเก่ียวของกับวิชาชีพ เชน การมอบหมวก 

 ไหวครู  

- พัฒนาโครงการวิจัยท่ีประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

  และวัฒนธรรม 

- จัดบริการวิชาการท่ีใชภูมิปญญาตะวันออกในการ 

  ดูแลสุขภาพ เชน โยคะ และกิจกรรมท่ีสงเสริมดาน 

  มิติจิตวิญญาณ เชน รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ และ 

  กิจกรรมปใหม 

 3. พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม  

วิสัยทัศน เปนคณะช้ันนํา สรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือสุขภาวะสังคม     

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน เปาหมาย 

- จํานวนปท่ีรับรองสถาบันการศึกษา

สภาวิชาชีพ 

- จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

ทางการพยาบาลท่ีตีพิมพในฐาน TCI    

-  จํานวนปท่ีรับรองสถาบันการศกึษาสภาวิชาชีพ 5 ป 

 

- รอยละ 100 ของอาจารยท่ีมีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมทางการพยาบาลท่ี 

  ตีพิมพในฐาน TCI   

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล ควบคูคุณธรรม 

2. สรางองคความรู ศาสตรทางการพยาบาลท่ีบูรณาการกับการเรยีนการ 

   สอน การวิจัย การบริการวิชาการ สูนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือ 

   สุขภาวะสังคม 

3. สรางความรวมมือกับเครือขายระดับทองถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั 

   นานาชาติ 

4. ธํารงไวซึ่งการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

คานิยม    T: Team spirit     จิตวิญญาณของการทํางานเปนทีม 

   S: Service mind            หัวใจของการบริการ 

   U: Unity                     ความเปนหน่ึงเดียว 

   C: Creative innovation   การสรางสรรคนวัตกรรม 

   A: Accountability           ความรับผิดชอบ 

   R: Respect                    การใหเกียรติซึ่งกันและกัน  

      E: Ethics                      มีจริยธรรม 
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4. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

       ปการศึกษา 2565 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565) คณะพยาบาลศาสตรมีบุคลากร  

จํานวน 34 คน แบงเปนสายคณาจารย 25 คน และสายสนับสนุน 9 คน แบงกลุมการดําเนินงานเปน 3 กลุม 

คือ ผูบริหาร คณาจารย และสายสนับสนุน อายุเฉลี่ย ดังตาราง 

อายุ/วุฒิการศึกษา 

สายคณาจารย สายสนับสนนุ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

มหาวิทยาลัย 

อายุ (ป)     

นอยกวา 31    2 1 

ตั้งแต 31-40 7  4  

ตั้งแต 41-50 2  2  

ตั้งแต 51-60 13    

มากกวา 60 1 2   

            รวม 23 2 8 1 

วุฒิการศึกษา     

ปริญญาเอก 3 1   

ปริญญาโท 21  2  

ปริญญาตร ี   6 1 

รวม 24 1 8 1 

ตําแหนงทางวิชาการ     

ผูชวยศาสตราจารย 3 1   

รวม 3 1 - - 

 

5. สินทรัพย (อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญ) 

คณะฯ ใชอาคารของมหาวิทยาลัยท่ีจัดโดยเฉพาะเพ่ือการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร ท่ี

สํานักงานกลางของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้กลุมอาคารของคณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณในการกอสราง

และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 อาคาร คือ อาคารบริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารหอพักนิสิต 

และอาคารศูนยสงเสริมสุขภาพและผูสูงอายุ ปจจุบันแลวเสร็จรอยละ 90 และคาดวาจะแลวเสร็จในป

การศึกษา 2565 ซ่ึงสินทรัพยในการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มีดังนี้ 

สมรรถนะหลัก 1. จัดการศึกษาพยาบาลศาสตรท่ีใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู เนน 

   สมรรถนะสากลและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ท่ีสงเสริมการสรางสรรค 

   นวัตกรรมทางการพยาบาล  

2. บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและการบริการวิชาการสูกระบวนการ 

   จัดการเรียนการสอน 
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ดาน สินทรัพย 

ดานการเรียนการสอน 1. อาคารเรียนรวม  

2. หองปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานและหองปฏิบัติการพยาบาลสถานการณจําลองข้ันสูง  

3. วัสดุ อุปกรณและครุภณัฑทางการแพทย สําหรับการจดัการเรียนการสอนทุกรูปแบบตาม 

   หลักสูตร 

4. หุนจําลองท่ีมีสมรรถนะระดับพ้ืนฐานและสมรรถนะข้ันสูง 

5. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ e-Learning ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (สํานักหอสมุด) 

6.  โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก 

ดานการวิจัย 1. ศูนยปราชญชาวบานบานโงกนํ้า  ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

2. วัดเขาออ   อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง   

บริการวิชาการ 1. ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

2.  องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 

ดานบริหารจัดการ 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

2. หองทํางานของอาจารยและสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

3. หองสํานักงานบริหาร 
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6. โครงสรางองคการ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย  

กลุม ความตองการหลักและความคาดหวัง ชองทางการส่ือสาร 

1. ดานผลิตบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)   

ผูเรยีน 

 

 

- ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน 

  การสอน 

- หองปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณและหุนฝก 

 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีทันสมัย 

- สถานท่ีเรียนและหอพัก ท่ีปลอดภัยจากสถานการณแพร 

 ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19   มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาม 

 มาตรฐาน 

- เครือขายอินเตอรเน็ตดี รองรับการจัดการเรยีนการสอน 

  ระบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ 

- สวัสดิการ สนามกีฬา อาหาร และสุขภาพ    

- มีระบบดูแลชวยเหลือดานวิชาการและสวนตัว 

- ตอบแบบสํารวจความ 

  ตองการ 

- จัดสนทนากลุมจากผูบริหาร 

  และอาจารย 

 

 

 

ประธานสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝายวิชาการ พัฒนานิสิต  

และวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝายวิจัย นวัตกรรม  

บริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ 

ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

คณบดี 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานักงานคณะ 

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนานิสิต คณะกรรมการวิจยั นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการ

อาจารยผูรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
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กลุม ความตองการหลักและความคาดหวัง ชองทางการส่ือสาร 

- มีสถานท่ีทํางานท่ีไดมาตรฐานและคาตอบแทนตาม 

  มาตรฐาน 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

- ชองทางการรับสมคัร และการเขาศึกษา  

- ขอมูลของวิชาชีพ เพ่ือการตัดสินใจเขาศึกษา 

 

- ขอมูลจากเว็บไซต 

- Live ประชาสมัพันธ 

  หลักสูตร  

ผูปกครอง - ระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการดูแลนิสติ 

- ทุนสนับสนุนการศึกษา 

- สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยสะอาด สงบ และเอ้ือตอ 

  การเรียนรู มีความปลอดภยัตอชีวิตและทรัพยสิน 

- สําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสตูร และสามารถ 

  เขาทํางานในสถานบริการสุขภาพท่ีนิสิตตองการ 

ขอมูลจัดสนทนากลุมในการประชุม

ผูปกครอง  

ผูใชบัณฑิต - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

- มีสมรรถนะสากล (ภาษาอังกฤษและ ICT) 

ขอมูลจัดสนทนากลุมผูใชบัณฑติในการ

ประสานแหลงฝก 

2. ดานการวิจัย – รองคณบดีฝายวิจัย นวัตกรรม  บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ 

ผูใชผลงานวิจัย - ผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการ 

  พยาบาลไดจริง 

-จดหมายราชการ 

-รายงานการวิจัยและผลการวิจัย 

ผูใหทุนวิจัย - งานวิจัยสามารถดําเนินการเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

- ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ/นานาชาต ิ

  อยูในฐานขอมูลเปนท่ียอมรับ 

- การนําผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรยีนการสอนและ 

  บริการวิชาการ 

- ผลการวิจยัสามารถจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  

- งานวิจัยท่ีสรางนวัตกรรมตามความตองการของชุมชน/สังคม 

 

 

 

 

 

-จดหมายราชการ 

-รายงานการวิจัย 

3. การบริการวิชาการ - รองคณบดีฝายวิจัย นวัตกรรม  บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ 

สมาชิกศูนยสงเสริม

สุขภาพผูสูงอาย ุ

-  สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 

- คณบดีพบผูสูงอาย ุ

-  โทรศัพท 

-  Line Application 

ครูศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอปา

พะยอม 

-  สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

  

จัดโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กฯ ใน

การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาสราง

เสรมิสุขภาพปฏิบัติการ และการ

พยาบาลอนามยัชุมชน 
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กลุม ความตองการหลักและความคาดหวัง ชองทางการส่ือสาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเขตอําเภอปา

พะยอม 

 ความรูในการดูแลสุขภาพท่ีนําไปใชไดจริง - การจัดโครงการดูแลสุขภาพ 

  และสรางเสริมสุขภาพ เชน 

  การจัดการเรียนการสอนใน 

  รายวิชาตาง ๆ 

อาจารยและ

บุคลากร 

 

- การมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจหลักของคณะฯ 

- คาตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย ความสุข 

- ความกาวหนาในวิชาชีพ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- HAPPINOMETER 

- แบบสอบถามปจจัยความ 

  ผูกพัน 

-ท่ีประชุมคณะพยาบาล 

 ศาสตร 

 

 

     8. ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

ผูสงมอบ/คูความรวมมือ บทบาท ขอกําหนดสําคัญของคณะฯ 

1. ผูสงมอบ 

หนวยงานเอกชนภายนอก 

บริษัท รานคาท่ีจําหนายครภุัณฑ

ทางการแพทยและการศึกษา 

สงมอบครุภณัฑทางการแพทย อุปกรณการ

เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 

ท่ีทันสมัยและตรงเวลา 

- มีคุณภาพตรงตามขอกําหนด 

- สงมอบภายในเวลาท่ีกําหนด 

- มีครุภัณฑทดแทนกรณีชํารุด/สง 

  ซอมแซม  

2. คูความรวมมือ 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

รวมจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานและ

ตามเกณฑของ สกอ. และเกณฑรบัรอง

สถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล 

- รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ 

  รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล 

  (สถาบันใหม) 

-รวมการตรวจเยีย่มเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

 และสําหรับการปรับปรุงปละ 1 ครั้ง ในป 

 การศึกษา  2564 เปนปสุดทาย 

แหลงฝกภาคปฏิบัติ (คลินิกและ

ชุมชน)  

 

 

 

-มีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอนวิชาชีพ 

-เปนแหลงฝกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

-จัดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนนิสิตในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล 

-จัดแหลงฝกใหสอดคลองกับรายวิชาและตาม

เกณฑของสภาการพยาบาล 

- จัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานการ 

  เรียนรู 

- รวมมือดูแลนิสิตดานการเรียน 

  ภาคปฏิบัต ิ

- ลักษณะและจํานวนผูปวยเหมาะสม และ 

  เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

- พ่ีเลี้ยงมีจํานวนเพียงพอและมีคณุสมบัต ิ

 ตามเกณฑท่ีกําหนด 

- แหลงฝกเพียงพอและไดมาตรฐาน 
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9. ภาวการณขององคการ สภาพดานการแขงขัน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เลือกคูเทียบ 2 แหงคือ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และคณะวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามลักษณะการแขงขัน 

ตัวช้ีวัด คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

(วิทยาเขตหาดใหญ) 

จํานวนปท่ีรับรองสถาบันการศึกษาสภา

วิชาชีพ  

 

 

1 5 

ตัวช้ีวัด คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการ

กีฬา 

รอยละ ของอาจารยท่ีมีผลงานวิชาการ/

นวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีตีพิมพในฐาน 

TCI   

60.86 202.70 
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บทที่  2   

บริบทการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ             

         

1. แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

วิสัยทัศน  

ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”  

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุงยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชน สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  

1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  

2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได  

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  

4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ  

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ความม่ันคง 

- การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 

- ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  

- สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี

ม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

- ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา  

ความม่ังค่ัง 

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 

ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา

เทียมกัน 

- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน

จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน  

ความยั่งยืน 
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- การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญดานรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

- มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม

โลก 

- คนมีความรับผิดชอบตอสังคม ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรชาต ิ

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

            แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน 

ยุทธศาสตรชาติ มีท้ังสิ้น ๒๓ แผนแมบท ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติให

เปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซ่ึงจะ

นําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของ

คนไทยทุกคน แผนแมบท 23 ประเด็น ประกอบดวย 

(1) ความม่ันคง  

(2) การตางประเทศ  

(3) การเกษตร  

(4) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต  

(5) การทองเท่ียว  

(6) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ  

(7) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  

(8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  

(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

(10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

(11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

(12) การพัฒนาการเรียนรู  
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(13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

(14) ศักยภาพการกีฬา  

(15) พลังทางสังคม  

(16) เศรษฐกิจฐานราก  

(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

(18) การเติบโตอยางยั่งยืน  

(19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ  

(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท้ัง ๒๓ ฉบับ เปนการกําหนดประเด็นในลักษณะท่ีมีความ

บูรณาการและเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของ และประเด็นการพัฒนาจะไมมีความซํ้าซอนกัน

ระหวางแผนแมบทฯ เพ่ือใหสวนราชการสามารถนําแผนแมบทฯ ไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และปองกันการเกิดความสับสน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีความสําคัญใน

การเปนแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตร และถายทอด

ไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี ๓ ของหนวยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ท้ัง ๒๓ ฉบับจึงมีการกําหนดองคประกอบของแผนตามหลักการ

ความสัมพันธเชิงเหตุผลท่ีตองมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดําเนินแผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีตอง

สามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของไดอยางเปนรูปธรรม 

           แผนปฏิรูปประเทศ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ไดบัญญัติใหมีการปฏิรูปประเทศ 

ซ่ึงตองดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี 

ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา

ดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความ

เหลื่อมล้ํา และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 มี

ท้ังหมด 13 ดาน ประกอบดวย 

1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง มีเปาประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจแก

ประชาชนเก่ียวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม ทางการเมืองและกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคงและเกิดความสามัคคี ปรองดอง
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สมานฉันทของคนในชาติ ตลอดจนเพ่ือใหพรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันใน

ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก  

2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน มีเปาประสงคเพ่ือใหความสําคัญ

ในการ เตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของ

สถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกําหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ  

3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย มีเปาประสงคเพ่ือใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมี

กฎหมายท่ีดี และมีเพียงเทาท่ีจําเปนตามหลักการของมาตรา ๒๕๘ ค. ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  

4. แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม มีเปาประสงคเพ่ืออํานวยความยุติธรรม

ในแตละข้ันตอนใหเปนไปอยางโปรงใสแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ประชาชน

สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สรางความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา 

พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติและ

เปนธรรม  

5. แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ มีเปาประสงคเพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ กระจายความเจริญและความเขมแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท 

โครงสราง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการ

บริหารงานคุณภาพท่ีมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อน ประเด็นปฏิรูปเ พ่ือเ พ่ิม

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ําใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเปาประสงคเพ่ือให

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูอยางเปนระบบ มี

ประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม พรอมท้ังเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนลด

ความขัดแยงของการพัฒนาท่ีใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชา

รัฐ  

7. แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข มีเปาประสงคเพ่ือใหผูปวย ผูเสี่ยงโรคและ

ผูสูงอายุไดรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย มีความรอบรูดานสุขภาพ

เพ่ิมข้ึน สามารถปองกันและลดโรค ท่ีสามารถปองกันได พรอมท้ังผูสูงอายุสามารถดูแล

สุขภาพตนเองและไดรับการบริบาลและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพท่ีบานและในชุมชน  

8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเปาประสงคเพ่ือ

มุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพในการทําหนาท่ีของสื่อบนความรับผิดชอบกับ

การกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ 
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ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพ

ของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุงเนนใหสื่อ

เปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และ

ปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  

9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม มีเปาประสงคเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและความ

เหลื่อมล้ําในสังคม การคุมครองกลุมเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสรางความเปนธรรม

ในการเขาถึงทรัพยากรและแหลงทุนของประชาชน  

10. แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน มีเปาประสงคเพ่ือใหกิจการพลังงานมีการแขงขันอยาง

เปนธรรมมากข้ึน ภายใตกลไกตลาดท่ีเหมาะสม หนวยงานภาครัฐมีการใชพลังงานอยาง

รับผิดชอบ ประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการเผยแพร สื่อสารขอมูลการวิเคราะหดานพลังงาน เพ่ือสนับสนุน

การวางแผนและเตรียมความพรอมระบบโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ และสนับสนุนการ

เติบโตของพลังงานทางเลือก และสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง แกประชาชนอยาง

ตอเนื่อง  

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

เปาประสงค เพ่ือแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริมสนับสนุนและให

ความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กํากับ 

ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและ

การกํากับกิจการท่ีดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชน

สามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตาน

การทุจริตเพ่ือขจัดปญหาการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  

12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีเปาประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัด

การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 

เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรม

ภิบาล ซ่ึงการศึกษาท่ีจะไดรับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มิไดจํากัด

เฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเทานั้น  

13. แผนการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี

เปาประสงค เพ่ือใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงมีความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือ

พัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง และเปนฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกําลังคนของประเทศมี

ทักษะท่ีเอ้ือตอการสรางผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

หลักการและแนวคิด  

(ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหสามารถ

บรรลุผล ตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุงหวังใหแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทําหนาท่ีเปนกลไกในการชี้ประเด็นท่ีมีลําดับความสําคัญสูงตอการพัฒนาประเทศใน 

ระยะ 5 ปและเพ่ือผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสูความเจริญเติบโตท่ี 

ทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดย (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดกําหนดทิศทางและ 

เปาหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 

1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ี

ดี ควบคูกับการใชเง่ือนไข 2 ประการเพ่ือกํากับการกําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในสวนตาง ๆ ไดแก 

เง่ือนไขความรูโดยการใชองคความรูทางวิชาการท่ีรอบดาน และเง่ือนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน ของ

ประชาชนและความเปนธรรมในทุกมิติของสังคม  

2) แนวคิด Resilience ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมุงเนนการลดความเปราะบางตอความเปลี่ยนแปลง อัน

ประกอบดวยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ไดแก (1) การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถใน

การบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤติ ใหสามารถยืนหยัดและตานทานความยากลําบาก รวมถึงฟนคืนกลับสู

สภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ 

พัฒนาใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พรอมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอยางเทาทันเพ่ือแสวงหา 

ประโยชนจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

3) เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไมท้ิงใคร 

ไวขางหลัง” โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนทุกกลุม ท้ังในมิติของการมีปจจัยท่ีจําเปน

สําหรับการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ การมีสภาพแวดลอมท่ีดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณ 

ท้ังทางรางกายและจิตใจ การมีโอกาสท่ีจะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูท่ีดี รวมถึงการมุงสงตอ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป  

4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซ่ึงเปนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคูกัน ไดแก 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของ 

ประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับการใช 

ประโยชนจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือผลักดันให
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ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และ ความม่ังค่ังได

อยางท่ัวถึง  

นอกจากนี้ การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังคํานึงถึงเง่ือนไขและขอจํากัดของการพัฒนา

ประเทศท่ี สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและ

ทางออม ซ่ึงจะสงผลใหบริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีความมุงหมายท่ี

จะเรงเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและเสริมสราง

ความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงทีการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู 

“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซ่ึงหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุมตั้งแต

ระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุงเสริมสรางสังคมท่ีกาวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนใหคนไทยมี

โอกาสท่ีจะพัฒนา ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูง และคํานึงถึงความ

ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดกําหนดเปาหมายหลักจํานวน 5 ประการ ประกอบดวย  

1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ 

แขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญใหสูงข้ึน และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม 

ยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของ 

ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม  

2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ 

โลกยุคใหม ท้ังทักษะในดานความรูทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

เตรียมพรอมกําลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอ้ือตอการปรับโครงสราง 

เศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังพัฒนาหลักประกันและ 

ความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสริมความม่ันคงในชีวิต  

3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ําท้ังในเชิงรายได ความม่ัง

ค่ัง และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมี โอกาสใน

การเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

4) การเปล่ียนผานไปสูความย่ังยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ

บริโภค ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษ
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สําคัญ ดวยวิธีการท่ียั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ํา และลดการปลอยกาซเรือน

กระจก เพ่ือมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  

5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง 

ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ กลไก

ทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐ

ใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยาง ทันเวลา มี

ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

3. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตาม

นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ดานคุณภาพ

อุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการจัดทํากลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรและคุณลักษณะเฉพาะกลุม 

(Strategic Profile & Strategic Attributes) ไดมีการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุมหลัก ๆ  

 แนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา   

 แนวคิดการปฏริูประบบอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางใหมท่ีตองการ จะเก่ียวของใน 4 เรื่องหลัก ประกอบดวย           

 3.1 Re-Orientation  การกําหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม ปรับทิศทาง บทบาท ความ

รับผิดชอบ สถานะ กลุมเปาหมาย รวมท้ังความชอบธรรมในการดํารงอยูของสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือรองรับบรบิทของโลกและของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป           

 3 . 2  Re-Profiling   การปรับยุ ทธศาสตรของสถาบัน อุดม ศึกษา  การประ เ มินตนเอง 

กระบวนการพัฒนาตนเองตามยุทธศาสตรเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําเอาจุดเดนและ

ศักยภาพความเขมแข็งใน 4 พันธกิจหลักมาใช เพ่ือตอบสนองความตองการในการพัฒนา

ประเทศท้ังในสถานการณปจจุบันและอนาคตไดอยางยั่งยืน   

 3.3 Re-Structure  การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตกําลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โครงสรางบุคลากรและการบริหารงานบุคคล โครงสรางตนทุน รายได คาใชจายในระบบ

อุดมศึกษา โครงสรางการทํางานรวมกันของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับ

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปน Service Provider ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ตอบสนองภาค

ผูผลิตในฐานะผูใชผลผลิตท่ีเกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือบูรณาการใหเกิดการ เชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานอยางมีเอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังใน

เชิงนโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา           
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 3.4 Re-Organization  การจัดองคกรเพ่ือการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม โดยเฉพาะองคกร

ภาครัฐท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแล กําหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การ

ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลอุดมศึกษา การสรางความเปนอิสระในการบริหารจัดการ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหการขับเคลื่อนศักยภาพอุดมศึกษาใหมเปนกลไกสวนหนึ่งของ

การพัฒนาประเทศไดอยางเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 การนําแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาท้ัง 4 เรื่องสูการปฏิบัต ิ

 เ พ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไดใชความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางมี 

ประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใชวิธีการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุม เรียกวา 

การกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Strategic focus) ซ่ึงเปนเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ใน การ

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท่ีตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความ สามารถ

และทักษะท่ีจําเปน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน อุดมศึกษา

ระยะยาว 20 ป ภายใตจุดเดนและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ดวยการสนับสนุนทรัพยากร อยางมี

ประสิทธิภาพ การกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรเปนการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพ่ือ สนับสนุน

การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาใหขับเคลื่อนไปสูทิศทางท่ีตองการ สถาบันอุดมศึกษาตองปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการสถาบันใหมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายท่ีชัดเจน ใชหลักธรรมาภิบาล  มีระบบประกันคุณภาพการจัด

การศึกษา การมีสวนรวมของบุคลากรและการทํางานแบบรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา  

 มีการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 6 กลุมตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร ไดแก   

 1) กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก  

 2) กลุมพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม   

 3) กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 

 4) กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักทางศาสนา 

    5) กลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ 

    6) กลุมอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกําหนดให

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดใหมหาวิทยาลัย

ทักษิณสังกัดกลุมท่ี 2 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม  มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร

การพัฒนามุงสูการจัดการการศึกษาเพ่ือเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทยของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยตอง 

(1) สรางและพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีใหสามารถนํา

องคความรูไปประยุกตเพ่ือสรางผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ 
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(2) สรางนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชในเชิงพาณิชยหรือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตลอด

หวงโซมูลคาในภาคการผลิตและบริการ 

(3) สงเสริมบทบาทความรวมมือกับภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือสนับสนุนและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(4) เนนการเรียนการสอนควบคูกับการปฏิบัติการจริงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทํางาน 

4. เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ 

มาตรฐานและตัวบงชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ 

8 มาตรฐาน 24 ตัวบงช้ี 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี 
ประเภท 

ตัวบงช้ี 
คะแนน 

1. ดานองคกรและการ

บริหารองคกร 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1  การบริหารองคกร  15 

ตัวบงช้ีท่ี 2  คุณสมบัติของผูบริหารสถาบันการศึกษา

พยาบาล 

สําคัญ 10 

ตัวบงช้ีท่ี 3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

สําคัญ 15 

2. ดานอาจารย ตัวบงช้ีท่ี 4  คุณสมบัติอาจารยพยาบาลประจํา  10 

ตัวบงช้ีท่ี 5  สัดสวนอาจารยประจาํหลักสตูรตอ

อาจารยประจําท้ังหมด 

 10 

ตัวบงช้ีท่ี 6  อัตราสวนจํานวนอาจารยประจําตอนิสิต

เต็มเวลาเทียบเทา 

สําคัญ 20 

ตัวบงช้ีท่ี 7  อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิระดับปรญิญา

เอก 

 15 

ตัวบงช้ีท่ี 8  การวางแผนและการพัฒนาอาจารย สําคัญ 10 

ตัวบงช้ีท่ี 9  รอยละของอาจารยท่ีสอนวิชาการ

พยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน 

ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาท่ีรับผดิชอบ 

สําคัญ 10 

3. ดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการ

สอน และผลการ

เรียนรูของนิสิต 

ตัวบงช้ีท่ี 10  การบริหารหลักสตูรและการจัดการ

เรียนการสอน 

สําคัญ 10 

ตัวบงช้ีท่ี 11  ผลการดาํเนินงานของหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาติ 

สําคัญ 10 

4. ด านนิสิตและการ

พัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี 12  การพัฒนานิสิต  10 

ตัวบงช้ีท่ี 13  ระบบการดูแลและใหคําปรึกษานิสติ  5 

ตัวบงช้ีท่ี 14  แหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล  10 
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มาตรฐาน ตัวบงช้ี 
ประเภท 

ตัวบงช้ี 
คะแนน 

5. ด า น แ ห ล ง ฝ ก

ปฏิบัติการพยาบาล 

ตัวบงช้ีท่ี 15  อัตราสวนจํานวนอาจารยประจําหรือ

พยาบาลวิชาชีพ ท่ีทําหนาท่ีสอน

ภาคปฏิบัติตอนิสติ 

สําคัญ 10 

6. ด านการประ เมิน

แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ ข อ ง

หลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี 16  รอยละของผูสอบความรูขอข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภผานในป

แรก 

สําคัญ 30 

ตัวบงช้ีท่ี 17  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษา  15 

7. ด านการ วิจั ยและ

การบริการวิชาการ

แก สั งคมและการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 18  ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ

เผยแพรตออาจารยพยาบาลประจาํ

ท้ังหมด 

สําคัญ 25 

ตัวบงช้ีท่ี 19  การบริการวิชาการ  5 

ตัวบงช้ีท่ี 20  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และ/หรือภมูิปญญาไทย 

 5 

8. ด า น ก า ร จั ด ห า

บุคลากรและการ

ส นั บ ส นุ น ด า น

ท รั พ ย า ก ร ท า ง

การศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 21  การวางแผนและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

 5 

ตัวบงช้ีท่ี 22  การจัดการทรัพยากรการศึกษา  5 

ตัวบงช้ีท่ี 23  หองปฏิบัติการพยาบาล  20 

ตัวบงช้ีท่ี 24  หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพ และ

ระบบสบืคน 

 20 
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5. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 วิสัยทัศน : มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหนาของประเทศ ภายในป 2567 

พันธกิจ :  

1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสราง

สมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

2. วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเปนผูประกอบการ และการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน   

ปรัชญา :  

“ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” เปนปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีมุงเนนไปสูการพัฒนา

คนและสังคม โดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางและพัฒนาปญญาใหกับบัณฑิต เพ่ือใหเปนคนเกงท่ีมีทักษะ

ในอาชีพและเปนคนดี ท่ีพรอมจะแขงขันไดอยางมีจริยธรรม รวมถึงเปนคนมีจิตสํานึกตอหนาท่ีในการมีสวน

รวมพัฒนาสังคม ท้ังนี้เพ่ือบรรลุสูเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและสังคม 

ปณิธาน : 

มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

เปาหมาย : 

O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะกําลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

O2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิง พ้ืนท่ีและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเนนการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากร สิ่งแวดลอม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

O3 บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

O4 ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนดวยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม 

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยทักษิณอยูท่ีมหาวิทยาลัยกลุม 2 (กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม)  

และ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณสู มหาวิทยาลัยท่ีเชื่อมโยงทองถ่ินกับโลกาภิวัฒน  (The University of 

Glocalization) โดยกําหนดหมุดหมาย (Milestones) ท่ีสําคัญ  6 หมุดหมาย 
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หมุดหมายท่ี  1   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

หมุดหมายท่ี  2   การสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิง 

                                พ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

หมุดหมายท่ี  3   การบริการวิชาการและถายทอดความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

                                เชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

หมุดหมายท่ี   4  พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสืบสาน 

                                และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมุดหมายท่ี  5  พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานทองถ่ิน 

หมุดหมายท่ี  6  การมีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะฯ ตามความทาทายเชิงกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

หมุดหมายท่ี  1   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสราง

สมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

   เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ี  1 

1. พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางนวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปน

พลเมือง 

กลยุทธ 1.1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู  คุณลักษณะและทักษะในการ 

                สรางนวัตกรรมสังคม หรือ ผูประกอบการ 

กลยุทธ  1.2  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนกําลังคนในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ  1.4  พัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธ  1.5  พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองโลก ( Global Citizenship) ดวยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการ 

                  เปนผูประกอบการ 

กลยุทธ 1.6   สรางระบบนิเวศนเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

หมุดหมายท่ี   2   สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ี  2  

1. องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2. เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให

มหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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กลยุทธ 2.1  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใตแผนงานของคณะพยาบาลศาสตรและแผนงาน 

                วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU SIM) และการพัฒนากลุมวิจัย  

                (Research Cluster) ตามกลุมยุทธศาสตรจุดเนน และวาระวิจัยของมหาวิทยาลัย (TSU  

                Research Agenda) 

กลยุทธ  2.2  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทักษะความสามารถนักวิจัยเพ่ือนวัตกรรมและนวัตกรรมสังคม 

กลยุทธ  2.3  สรางระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐาน การวิจัยท่ีมีศักยภาพรองรับนวัตกรรมสังคม  

                 ขีดความสามารถดานการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลยุทธ  2.4  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติ 

 

หมุดหมายท่ี 3  บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

และสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ี  3 

1.  บริการวิชาการและถายทอดความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสราง

ขีดความสามารถดานการแขงขัน 

2. บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคม 

เศรฐกิจ และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

กลยุทธ  3.1 การตอยอดทรัพยสินทางปญญาเพ่ือขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ไปใช 

                ประโยชน 

 

หมุดหมายท่ี  4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสืบสานและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ี  4 

1.  พัฒนานวัตกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสืบสาน การทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม  และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

2. สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือยกระดับสุนทรียศาสตรแก

สังคมและการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากศิลปะฯ 

กลยุทธ 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาเพ่ือ 

               สรางคุณคา   มูลคาและนวัตกรรมสังคมทางวัฒนธรรม 

 

หมุดหมายท่ี  5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานทองถิ่น (University of 

Glocalization) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ี  5 

1. เปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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2. เติบโตอยางยั่งยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานานชาติบนฐานความเปนทองถ่ิน 

กลยุทธ 5.2  ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

หมุดหมายท่ี  6  มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ี  6 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและยั่งยืน 

2. พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ  6.1  บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและภูมิใจในการเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ  6.2  ปรับ/ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารองคกรใหมีสมรรถนะรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให 

                 เปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ  6.3  การสรางความม่ันคงทางการเงินและการบริหารสินทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ  6.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงานตามเกณฑ 

                 คุณภาพ 

กลยุทธ  6.5  การพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Faculty) 

กลยุทธ  6.6  พัฒนาการสื่อสารองคกรใหท่ัวถึงและสามารถสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ  6.7  พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปน The Faculty of Glocalization 

กลยุทธ 6.8  การสรางธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

 

 บริบทการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 

   ความทาทาย ไดเปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ  

ดาน ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 

1. ดานหลักสตูรและการบริการ - มีอาจารยเพียงพอตอการรับนิสติตามแผน 

  รับและการขยายแผนรับนิสิต 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

- วิชาชีพพยาบาลเปนสาขาขาดแคลนมีความ 

  ตองการผลติเพ่ิม  

2. การปฏิบัติการ - มีการควบคุมคณุภาพระบบงานเพ่ือการ 

  ประกันคุณภาพการศึกษา 

- มีคูมือการปฏิบัติงาน 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ 

  ปฏิบัติงานและการบริหารจดัการ 

3. ความรับผดิชอบตอสังคม - มีศูนยผูสูงอายุใหบริการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอาย ุ

- มีเครือขายความรวมมือในชุมชน 

- มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ 

  หนวยงาน/องคกรทองถ่ิน  

- ผูบริหารระดับทองถ่ินมีสวนรวมในการ 

  ดําเนินงานพันธกิจตาง ๆ  

- ไดรับความรวมมือจากชุมชนในการจัดการเรยีน

การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ  

4. บุคลากร - มีระบบการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ 

  และสายสนับสนุนเพ่ือสรางเสริมความ 

- อาจารยมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏบัิติงาน 
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ดาน ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 

  เช่ียวชาญท่ัวท้ังองคกร 

- มีระบบความกาวในสายงาน  

- บุคลากรมีความหลากหลายดานวัยวุฒิ 

  และประสบการณการทํางาน 

- การบริหารบุคลากรภายใตความหลากหลาย 
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บทที่  3    

แผนกลยทุธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

1. วิสัยทัศน    

                 เปนคณะชั้นนํา  สรางสรรค  นวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือสุขภาวะสังคม   

      

2. พันธกิจ 

    1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางปญญาและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  

   2. สรางองคความรู ศาสตรทางการพยาบาลท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ 

                วิชาการ สูนวัตกรรมทางการพยาบาล 

    3. สรางความรวมมือกับเครือขายระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

    4. ธํารงไวซ่ึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

 3. คานิยม      

                     TSUCARE 

     T     Team spirit   จิตวิญญาณของการทํางานเปนทีม 

     S      Service mind   หัวใจของการบริการ 

     U     Unity    ความเปนหนึ่งเดียว 

     C      Creative innovation    การสรางสรรคนวัตกรรม 

     A      Accountability  ความรับผิดชอบ 

     R      Respect    การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  

       E      Ethics                    มีจริยธรรม 
 

 

 

4.  สมรรถนะหลัก 

     1. จัดการศึกษาพยาบาลศาสตรท่ีใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู เนนสมรรถนะสากลและสมรรถนะเชิง 

        วิชาชีพ ท่ีสงเสริมการสรางสรรค   นวัตกรรมทางการพยาบาล    

2. บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและการบริการวิชาการสูกระบวนการ   จัดการเรียนการสอน 
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แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)      

หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

1.1 พัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะเพ่ือสราง

บัณฑิตพยาบาลท่ีมี

ความรู  คุณลักษณะ  

และทักษะในการสราง

นวัตกรรมสังคม หรือ

ผูประกอบการ 

1.1.1 ปรับปรุงหลักสตูรใหมี

การบูรณาการขามศาสตร 

มาตรฐานทันสมัย และสอดคลอง

กับความตองการของสังคม ชุมชน 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือ

รองรับการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะเพ่ือสรางนวัตกรรม

สังคม หรือผูประกอบการ 

TSU 01หลักสูตรท่ี

เนนทักษะการสราง

นวัตกรรมสังคมหรือ

การเปนผูประกอบการ 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

โครงการปรับปรุงหลักสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

- รองคณบดฝีายวิชาการ 

- ประธานหลักสตูร 

คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

TSU05 หลักสูตรท่ีมี

รายวิชาเรยีนรูใน

ชุมชนหรือปฏิบัติงาน

ในชุมชน 

-จํานวนรายวิชาบูรณา

การขามศาสตร 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสตูรรวมกับสถาน

ประกอบการ : การจัดการเรยีน

การสอนรวมกับสถาน

ประกอบการ/ชุมชน 

TSU08 หลักสูตรท่ีมี

ความรวมมือทาง

วิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

 1.1.3 พัฒนาสมรรถนะนิสิตเพ่ือ

สรางนวัตกรรมสังคมหรือเปน

ผูประกอบการ 

TSU02 นิสิตและ

บัณฑิตท่ีเปน

ผูประกอบการหรือท่ีมี

ผลงานดานนวัตกรรม

สังคม 

21 30 40 50 60 โครงการสนับสนุนการจัดการ

การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือ

เสรมิสรางสมรรถนะนิสิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สมรรถนะสรางสรรคนวัตกรรม

สังคมและการเปน

ผูประกอบการ 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

- คณะกรรมการอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 

TSU03 รางวัลดาน

ผูประกอบการ 

(Startup Awards) 

หรือดานนวัตกรรม

สังคมของนิสิตและ

บัณฑิต 

1.84 2.00 3.00 4.00 5.00 

 1.1.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใน

การจัดการเรยีนการสอนสมยัใหม 

 

 

TSU15 คณาจารย

แลกเปลีย่นความรูสู

ภาคธุรกิจ 

5 7 10 12 15 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารยดานการจดัการเรียนรู

เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีแนวคดิใน

การสรางนวัตกรรมทางการ 

พยาบาลเพ่ือสุขภาวะสังคมหรือ

การเปนผูประกอบการ 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

- คณะกรรมการอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

1.1.5 พัฒนานวัตกรรมการจดั

การศึกษารองรับการจัดการศึกษา

ในหลักสูตร 

Nu01จํานวน

นวัตกรรมการจดั

การศึกษา 

 

 

0 1 2 2 3 โครงการพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษาโครงการ

จัดทํารายวิชาออนไลนท่ีเปน

สวนหน่ึงของหลักสูตรท่ี

สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 

-โครงการจดัการเรียน

ภาคปฏิบัติใน metaverse 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

- คณะกรรมการอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 

 SPA 05 มสีัดสวน

อาจารยประจํา

หลักสูตรตออาจารย

ประจําท้ังหมด 

(คะแนน) 

10 10 10 10 10 สัดสวนอาจารยประจาํหลักสูตร

ตออาจารยท้ังหมดรอยละ 100 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

- ประธานสาขาฯ 

- ประธานหลักสตูร 

1. 2 พัฒนาหลั ก สู ตร

การศึกษาตลอดชี วิต 

เพ่ือขับเคลื่อนกําลังคน

ในการพัฒนาประเทศ 

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ตอเน่ือง (Non degree) รองรับ

ความตองการของสังคม ให

สอดคลองกับโครงสรางประชากร

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (สังคมผูสูง

วัย) ในการพัฒนาความรูใหกับ

TSU06 หลักสูตรระยะ

สั้น (Non-Degree) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

สรางนวัตกรรมสังคม 

 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนาหลักสตูร

ประกาศนียบัตร ผูดูแลผูสูงอายุ 

พ.ศ. 2566 รวมกับหนวยงาน

ภายนอก 

 

 

-รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-คณะกรรมการดําเนินงาน

การจัดทําหลักสตูรระยะสั้น 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

ประชาชนภาคใต ผานความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

 TSU07 หลักสูตรระยะ

สั้น (Non-Degree) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

เปนผูประกอบการ 

1 1 1 1 1   

 TSU08 หลักสูตรท่ีมี

ความรวมมือทาง

วิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

โครงการพัฒนาหลักสตูร

ประกาศนียบัตร ผูดูแลผูสูงอายุ 

พ.ศ. 2566 รวมกับหนวยงาน

ภายนอก 

 

-รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-คณะกรรมการดําเนินงาน

การจัดทําหลักสตูรระยะสั้น 

 1.2.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

อัธยาศัย (บริการวิชาการ อบรม

ระยะสั้น) ใหกับบุคลากรวิชาชีพ 

และสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต

ภายใตความรวมมือกับสมาคม

NU02จํานวนหลักสตูร

อบรมระยะสั้น 

2 4 6 8 10 1 .โครงการพัฒนาหลักสตูร

การศึกษาอัธยาศัย รวมกับ

สมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทย 

2.โครงการอบรมครูพ่ีเลี้ยง (Up 

skill) 



33 

 

หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

พยาบาลแหงประเทศไทยในการ

ของ CNEU 

1.2.3 พัฒนานวัตกรรมการจดั

การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

NU03จํานวน

นวัตกรรมการจดั

การศึกษาเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

0 1 2 3 4 โครงการพัฒนารายวิชา

ออนไลนท่ีเปนสวนหน่ึงของ

หลักสตูรประกาศนียบัตร/

หลักสตูรอบรมระยะสั้นสําหรับ 

พยาบาลวิชาชีพ (Up Skill) ท่ี

สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 

  NU16 รอยละของ

อาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการ

สอนสมัยใหม และ 

SBL 

60 70 80 90 100 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

SBL 

 

1.4 พัฒนาอาจารยเพ่ือ

รองรับสมรรถนะ

วิชาชีพในการ

1.4.1 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใน

การจัดการเรยีนการสอนสมยัใหม 

SPA08 ระดับ

ความสําเร็จของการ

วางแผนและการ

8 10 10 10 10 1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารยตามมาตรฐาน 

Thailand PSF ของสมาคม

-รองคณบดฝีายวิชาการ 

-คณะกรรมการบริหาร

บุคคล 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

1.4.2 แผนพัฒนาอาจารยเพ่ือ

รองรับสมรรถนะวิชาชีพ (faculty 

practice) และคณุวุฒิการศึกษา 

1.4.3 พัฒนากลไกการรับอาจารย

ใหมท่ีมีคุณภาพและพอเพียง 

 

พัฒนาอาจารย 

(คะแนน) 

เครือขายการพัฒนาวิชาชีพ

อาจารยและองคกร

ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศ

ไทย 

2.โครงการปฏบัิติการพยาบาล

ของอาจารย (faculty 

practice) 

3.โครงการผลิตอาจารยพยาบาล 

(ทุนอาจารย) 

4. โครงการนําเสนอผลงานใน

เวทีคุณภาพ 

5. โครงการพัฒนาอาจารยเขาสู

ตําแหนงวิชาการ 

1.5 พัฒนาผู เ รียนให

เ ป น พ ล เ มื อ ง โ ล ก 

(Glocal Citizenship) 

ดวยแนวคิดนวัตกรรม

1.5.1 เสริมสรางอัตลักษณนิสิต มี

คุณลักษณะพึงประสงคและ

สมรรถนะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

1.5.2 สงเสริมใหนิสิตเขารวม

ประกวด/นําเสนองาน/แขงขันทาง

TSU04 ความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

 

4.40 4.42 4.44 4.46 4.48 1. โครงการบูรณาการเพ่ือ

เสรมิสรางนิสิตใหมีคุณลักษณะ

พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ ทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

-คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

-คณะกรรมการพัฒนานิสิต 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เ ป น

ผูประกอบการ 

 

วิชาชีพในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.5.3 พัฒนาระบบและสนับสนุน

การสรางเครือขายศิษยเกา 

1.5.4 สนับสนุนใหนิสิตเขารวม

กิจกรรมกับหนวยงานตางประเทศ 

1.5.5 พัฒนา Nurse TSU 

Alumni 

2. โครงการดูแลนิสติท่ีมีปญหา

การเรยีนและทักษะการใชชีวิต 

3.โครงการจดัตั้งชมรมศิษยเกา 

คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

 

 SPA12 การพัฒนา

นิสิต 

(คะแนน) 

4 5 5 5 5 1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

และชุมชนท่ีคัดสรร เพ่ือใหมี

มาตรฐาน สามารถเปนแหลง

เรียนรูไดตามกําหนดของ

วิชาชีพ 

 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

- คณะกรรมการอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
1.6 สรางระบบนิเวศน

เ พ่ื อ ก า ร ส ง เ ส ริ ม

คุณภาพชีวิตและการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

1.6.1 พัฒนาการบริการและ

ชวยเหลือผูเรียนดานทุนการศึกษา 

การใหการปรึกษา อาชีพ ฯลฯ 

1.6.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนดานการ

เรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ (โครงสราง

พ้ืนฐาน) 

 

SPA13  ระดับ

ความสําเร็จของระบบ

การดูแลและให

คําปรึกษานิสติ 

4 5 5 5 5 

 NU05 คาเฉลี่ย

คะแนนพึงพอใจตอ

การสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 - รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสตูร 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

 1.6.3 สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรยีนรูและคณุภาพชีวิต 

1.6.4 เตรียมความพรอมดาน

ระบบนิเวศเพ่ือการจัดการเรียนรู

ในสถานการณวิกฤต 

SPA14 แหลงฝก

ปฏิบัติการพยาบาล 

(คะแนน) 

6 7 8 9 10 2. โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูทางการพยาบาลตึกใหม

และอุปกรณการศึกษาให

เพียงพอและตอบสนองการ

เรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 

  SPA 22  การจัดการ

ทรัพยากรการศึกษา 

(คะแนน) 

4 5 5 5 5 3. โครงการพัฒนา

สภาพแวดลอม อาคารพยาบาล

ศาสตร หอพักนิสิต  

 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-ประธานสาขา 

-คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

SPA23 

หองปฏิบัติการ

พยาบาล 

(คะแนน) 

10 10 15 15 20 4.โครงการอบรมการใช

เทคโนโลยีเสมือนจริงสําหรับนัก

วิชาชีพและนักวิชาการ 

 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-ประธานสาขา 

-ประธานหลักสูตร 

-คณะกรรมการ NLRC 

SPA24  หนังสือ ตํารา 

วารสารวิชาชีพ และ

ระบบสบืคน 

10 10 15 15 20 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

รองรับการจดัการเรียนการสอน

แบบออนไลน 

- รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

-คณะทํางานระบบ

สารสนเทศ 
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หมุดหมายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 1 

(1.1) พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(1.2) พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการ และการเปนพลเมือง 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

66 67 68 69 70 

(คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

กลยุทธ 2.1 ขับเคลื่อน

งานวิจัยและนวัตกรรม

ภายใตแผนงานของ

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 

2.1  

NU06จํานวน

โครงการวิจัยท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ี

2 3 4 5 6 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการงานวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการวิจัย 

น วัตกรรม บริ การ
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

คณะพยาบาลศาสตร 

และแผนงาน 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(TSU SIM) และการ

พัฒนากลุมวิจัย 

(Research Cluster) 

ตามกลุมยุทธศาสตร 

จุดเนน และวาระวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 

(TSU Research 

Agenda) 

(2.1.1)  ปรับปรุงแผนงานของ

คณะพยาบาลศาสตร ให

สอดคลองกับแผนวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ (TSU-SIM) ใหสอดคลอง

กับแผนวิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ

ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรท่ี

ไดปรับปรุงและนํามาเปนธงนํา

การวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

นวัตกรรมสังคม (TSU 

Social Innovation 

Polis)  

เชน 

•Songkhla 

Hinterland 

•Sattingpra 

Peninsula Polis 

•Phatthalung Polis 

•Wetland Polis 

•Bangkok Polis 

 

-กิจกรรมพัฒนาบทบาทและ

หนาท่ีของงานวิจัย นวัตกรรม

และชุมชนสัมพันธ 

-กิจกรรมการสรางเครือขาย

ความรวมมือดานการวิจัยกับ

หนวยงานภายนอก 

 

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 

 2.1.2)   ขับเคลื่อนการพัฒนาแบบ 

มุงเปาดวย “พ้ืนท่ีนวัตกรรม

สังคม”  (TSU Social 

Innovation Polis) ภายใตกลุม

วิจัย (Research Cluster) ตาม

NU07จํานวนพ้ืนท่ีมี

การดําเนินการวิจัย

เพ่ือสรางพ้ืนท่ี

นวัตกรรมสังคม 

 

5 6 7 8 9 โครงการบูรณาการงานวิจัยจาก

การเรยีนการสอนสูบริการวชา

การ 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

Research day 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

กลุมยุทธศาสตรและจุดเนน

มหาวิทยาลยัเพ่ือสรางอัตลักษณ

และความโดดเดน ดังน้ี  

- พ้ืนท่ีนวัตกรรมสังคมพัทลุงและ

อาณาบริเวณ (Phatthalung Polis) 

เนนเศรษฐกิจฐานราก  เศรษฐกิจ

สร างสรรค  และ BCG Economy 

เนน เกษตรมูลคาสูง สุขภาพ การ

ทองเท่ียว และการประกอบการ ใน

อําเภอปาพะยอม อําเภอควนขนุน 

อําเภอเขาชัยสน อําเภอนาขยาด 

อําเภอกงหรา 

- พ้ืนท่ีนวัตกรรมสังคมพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

(Wetland Polis) เนนภูมิปญญา การ

ทองเท่ียว สุขภาพ อาหาร อัตลักษณ

ถิ่นและการประยุกต 

( Food Innopolis and Local 

Fusion Food)  อําเภอควนขนุน  



40 

 

หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

- พ้ืนท่ีนวัตกรรมสังคมคาบสมุทรสทิง

พระ (Satingphra Peninsula Polis) 

เ น น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร า ง ส ร ร ค  

ศิลปวัฒนธรรม และการทองเท่ียว

เชิงประวัติศาสตรและเสนทางสาย

บุญ   

- พ้ืนท่ีนวัตกรรมสังคมสงขลาและ

อาณาบริเวณ (Songkhla and 

Hinterland Polis) เนนสังคม พหุ

วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจใน

จังหวัดชายแดนภาคใตและรัฐ

ชายแดนประเทศมาเลเซยี  

 (2.1.3) สนับสนุนการจัดทําแผน

งานวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ี (Area-Based) เชิงประเด็น      

(Issue Based) ตามระดับความ

พรอมทางเทคโนโลยี 

(TRL/SRL)ความตองการ และ

ความเช่ือมโยงกับ OKR ในแตละ 

SPA18 ผลงานวิจัย

และผลงานวิชาการท่ี

ตีพิมพเผยแพรตอ

อาจารยประจําท้ังหมด 

(คะแนน) 

15 15 20 20 25 -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

Research day  ระหวาง

หนวยงาน 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

Platform เชน แผนงานวิจัยแบบ

มุงเปา(Spearhead/Targeted 

Research Issues), Quick Win 

Project, Big Rock Project,  

Flagship Project เปนตน  

 

 

 (2.1.4) สรางความเช่ือมโยง

งานวิจัย (Research and  

 

 Development Impact Patch) 

ตลอดหวงโซอุปทานและหวงโซ

คุณคา (TSU Research Supply 

Value Chain Management) 

จากงานวิจัยมูลฐาน งานวิจัย

ประยุกต งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร

และการขยายผลสูการใช

ประโยชนในมติิตาง ๆ 
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

2.1.5 เพ่ิมบูรณาการกับการเรียน

ก า ร ส อ น วิ ช า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

นวัตกรรมทางการพยาบาล 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาบทบาทและหนาท่ี

ของงานวิจัย นวัตกรรมและชุมชน

สัมพันธ 

- การสรางเครือขายความรวมมือ

ด า น ก า ร วิ จั ย กั บ ห น ว ย ง า น

ภายนอก 

2. โตรงการบูรณาการงานวิจัยจาก

การเรยีนการสอนสูบริการวิชาการ 

กลยุทธ  2 .2  พัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยและ

ทักษะความสามารถ

(2.2.1) สราง TSU Social  

innovator  ดวยกระบวนการ 

วิเคราะหความพรอมของงาน วิจัย 

 (SRL/TRL) การวิเคราะห 

ความเช่ือมโยงผลกระทบ(Impact 

TSU09 จํานวน

เงินทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอก (SIU05) 

1 ลาน 2 ลาน 3 ลาน 4 ลาน 5 ลาน -โครงการจดัทํา Proposal 

bank  งานวิจัยเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนจาก PMU/ แหลงทุน

ตาง ๆ 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ NU17 จํานวนทุนวิจัย

ของแหลงทุนภายใน 

100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

นักวิจัยเพ่ือนวัตกรรม

และนวัตกรรมสังคม 

 

 Link) ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาตอ 

ยอดงานวิจัยในอนาคต  (Spiral 

 Effect)    

(2.2.3) สานพลังและสรางนักวิจัย

ตามกลุมยุทธศาสตรและจุดเนน

มหา วิทยาลั ย  (TSU Research 

Engagement) ระดับตาง ๆ เชน 

Spearhead, Senior Research, 

New Researcher  

NU18 จํานวนโครงการ

ท่ีสงขอทุนวิจัย 

 

5 6 7 8 9 -โครงการเสรมิสรางขวัญและ

กําลังใจแกนักวิจัย (ตัดออก) 

กลยุทธ 2.3 สรางระบบ

นิเวศและโครงสราง

พ้ืนฐาน 

การวิจัยท่ีมีศักยภาพ

รองรับการนวัตกรรม

สังคม ขีด

ความสามารถดานการ

แขงขัน และการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน  

1.การสรางพ้ืนท่ีพูดคุย (Smart 

Research Space) หรือการสราง

ความรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัย หรือผูใชประโยชนจาก

งานวิจัยในทุกระดับ 

2.โครงการคลินิกวิจัย 

 

NU08 มี โ ค ร งส ร า ง

พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ร ะบบ

นิเวศเ พ่ือสนับส นุน

การวิจัย   

 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

-โครงการสรางพ้ืนท่ีพูดคุย 

(Smart Research Space) 

หรือการสรางความรวมมือกับผู

ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยหรือผูใช

ประโยชนจากงานวิจยัในทุก

ระดับ 

- โครงการคลินิกวิจัย 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

กลยุทธ 2.4ผลงานวิจัย 

และงานสรางสรรคท่ี 

เผยแพร/อางอิงใน 

ระดับชาติและ 

นานาชาติ 

 

2.4.1) ปรับปรุงระบบและกลไก 

สงเสริมการสนับสนุนการ 

เผยแพรและสรางสรรคผลงานใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

TSU10 ผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคท่ี

เผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

(1) ระดับชาติ 

(2) ระดับนานาชาติ 

 

รอยละ75 รอยละ80 รอยละ85 รอยละ90 รอยละ

100 

-โครงการสงเสรมิและสนับสนุน

การสรางผลงานวิจยัและ

นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและสามารถ

นําไปใชประโยชนใน 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยในการสงเสริมและ

สนับสนุนการเผยแพรและ

สรางสรรคผลงานในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 

  TSU11 ผลงาน วิจั ย

และงานสรางสรรคท่ี

อ างอิงในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

(1) ระดับชาติ 

(2) ระดับนานาชาติ 

รอยละ

16.70 

รอยละ17 รอยละ18 รอยละ19 รอยละ20 -การสรางระบบและมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในการรวบรวม

ขอมูลการอางอิง 
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หมุดหมายท่ี 2 สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 2 

(2.1) องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

(2.2) เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

  TSU12 ผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคท่ี

กอใหเกิดนวัตกรรม

สังคม  

รอยละ 

12.50 

รอยละ 

13 

รอยละ 

14 

รอยละ 

15 

รอยละ16 การสรางระบบและมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในการรวบรวม

ขอมูลการอางอิง 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 

 

หมุดหมายท่ี 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 3 

(3.1) บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

(3.2) บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

กลยุทธ 3.1 การตอยอด

ทรัพยสินทางปญญา

เพ่ือขับเคลื่อนการนํา

ผลงานวิจัยหรือผลงาน

3.1.1) ตอยอดทรัพยสินทางปญญา

และนวัตกรรมสูการใชประโยชน 

(Research Utilization) การขยาย

ผลผานการแพรกระจายนวัตกรรม

แ ล ะ ก า ร ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี  

TSU 14  

งบประมาณแหลง

ทุนภายนอก

สนับสนุนการสราง

22 35 30 35 40 -โครงการสงเสรมิการเพ่ิมมลูคา

สินคาและผลิตภัณฑดวย

ทรัพยสินทางปญญา 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 
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หมุดหมายท่ี 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 3 

(3.1) บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

(3.2) บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

วิ ช า ก า ร อ่ื น ๆ ไ ป ใ ช

ประโยชน 

( Diffusion of Social Innovation)  

การเพ่ิมมูลคาสินคาและผลิตภัณฑ

ดวยทรัพยสินทางปญญา เชน IP to 

Utilization,  IP to Startup and 

Entrepreneur  

ผูประกอบการ/ธรุ

กิจใหม (กลุม2) 

  TSU 16  

งบประมาณการ

พัฒนาเทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาความเปน

ประกอบการของ

มหาวิทยาลยั/สวน

งาน (กลุม 2 ) 

 

28 30 32 34 36 โครงการสงเสริมการเพ่ิมมลูคา

สินคาและผลิตภัณฑดวย

ทรัพยสินทางปญญา 

  TSU 17 ความ

รวมมือเพ่ือพัฒนา

ผูประกอบการและ

12 14 16 18 20  คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ
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หมุดหมายท่ี 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 3 

(3.1) บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

(3.2) บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

สงเสริมการสราง

นวัตกรรมกับภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ของมหาวิทยาลัย/

สวนงาน (กลุม 2) 

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 

  TSU18 จํานวนเงิน

จากการบริการ

วิชาการท่ีไดรับจาก

แหลงภายนอก (ลาน

บาท)  

1 

ลานบาท 

 

2 

ลานบาท 

 

3 

ลาน

บาท 

4 

ลาน

บาท 

5 

ลาน

บาท 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางราก

แกวใหประเทศ) 

-รองคณบดฝีายวิจัยฯ 

-อ.ณัฏฐินี ชัวชมเกต ุ

  TSU19 จํานวนสินคา

และบริการในพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับการสราง

มูลคาเพ่ิมจากการ

บริการวิชาการ  

5 

ราย 

การ 

6  ราย 

การ 

7 

ราย 

การ 

8 

ราย 

การ 

9 

ราย 

การ 
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หมุดหมายท่ี 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 3 

(3.1) บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

(3.2) บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

 3.1.2) สนับสนุนการเขาถึงทรัพยสิน

ทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

ดวยกลไก IP Matching ตลาดนัด

ทรัพย สิ นทางปญญา ( IP Market 

Place)  การ พัฒนาแพลตฟอร ม

บริการดานทรัพยสินทางปญญา (IP 

Service Platform)  แ ล ะ ก า ร

ประกอบการดวยทรัพยสินทาง

ปญญา (Tech Biz)    การพัฒนา

ระบบสงเสริมและสนับสนุนการ

ประกอบการ การสรางจุดนัดพบ 

การสรางหุนสวนและผลประโยชน

รวม  

 

TSU20 จํานวน

ชุมชน/พ้ืนท่ี/

หนวยงานท่ีไดรับ

ประโยชนจากการ

บริการวิชาการเพ่ือ

สรางมลูคาเพ่ิม

ใหกับสินคาและ

บริการ  

9 พ้ืนท่ี 10 

พ้ืนท่ี 

11 พ้ืนท่ี 12 พ้ืนท่ี 13 

พ้ืนท่ี 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางราก

แกวใหประเทศ) 

-รองคณบดฝีายวิจัยฯ 

-อ.ณัฏฐินี ชัวชมเกต ุ

-คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 

  NU19 จํานวนเงินทุน

บริการวิชาการจาก

200,00

0 

220,000 240,00

0 

260,00

0 

280,00

0 
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หมุดหมายท่ี 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 3 

(3.1) บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

(3.2) บริการวิชาการโดยการถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคใต 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

แหลงทุนภายใน 

 

 

 

หมุดหมายท่ี 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 4 

(4.1) พัฒนานวัตกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือสืบสาน การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

(4.2)สรางคุณคาและมลูคาเพ่ิมจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือยกระดับสุนทรียศาสตรแกสังคมและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิจากศิลปะฯ  

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

กลยุทธ 4.1 พัฒนา

งานวิจัย งาน

สรางสรรค และงาน

(4.1.1)สรางงานวิจัย/งานสรางสรรค

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีการ

แสดงและภูมิปญญาทองถ่ินเ พ่ือ

ร อ ง รั บ ก า ร ส ร า ง คุ ณ ค า แ ล ะ

TSU13 จํานวน

โครงการบริการ

วิชาการหรือการ

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

โครงการสรางงานวิจัย/งาน

สรางสรรคดานศลิปะและ

วัฒนธรรม ดนตรีการแสดงและ

ภูมิปญญา ทองถ่ินเพ่ือรองรับ

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ
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หมุดหมายท่ี 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 4 

(4.1) พัฒนานวัตกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือสืบสาน การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

(4.2)สรางคุณคาและมลูคาเพ่ิมจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือยกระดับสุนทรียศาสตรแกสังคมและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิจากศิลปะฯ  

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

บริการวิชาการดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาเพ่ือสราง

คุณคา มูลคาและ

นวัตกรรมสังคมทาง

วัฒนธรรม 

มูลคาเพ่ิมทางวัฒนธรรมดวยแนวคิด 

Cultural Innovation 

4.1.2 พัฒนาองคความรูและสราง

น วั ตกร รมทา ง วัฒน ธร ร ม เ พ่ื อ

เศรษฐกิจสรางสรรค การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ อันสงผล

ตอการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 การดําเนินโครงการศูนยนวัตกรรม

เพ่ือสุขภาพชุมชน 

- ศิลปะเพ่ือสุขภาพ 

- วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 

- วิทยาศาสตรเพ่ือชุมชน 

- นวัตกรรมการดูแลผูสูงอาย ุ

-  นวัตกรรมพืชสมนุไพร 

ทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมท่ี

กอใหเกิดนวัตกรรม

สังคมหรือการเปน

ผูประกอบการ 

การสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม

ทางวัฒนธรรมดวยแนวคดิ 

Cultural Innovation 

โครงการพัฒนาองคความรูและ

สรางนวัตกรรมทางวัฒนธรรม

เพ่ือเศรษฐกิจสรางสรรค การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

สุขภาพอันสงผลตอการสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการจดัตั้งศูนยนวัตกรรม

เพ่ือสุขภาพชุมชน 

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 
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หมุดหมายท่ี 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 4 

(4.1) พัฒนานวัตกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือสืบสาน การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

(4.2)สรางคุณคาและมลูคาเพ่ิมจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือยกระดับสุนทรียศาสตรแกสังคมและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิจากศิลปะฯ  

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

- ศิลปะบําบัดผูปวย  (รวมมือกับ 

คณะศิลปกรรม คณะวิศวะฯ  คณะ

วิทย สถาบันทักษิณ คณะวสก. 
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หมุดหมายท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานทองถิ่น (University of Glocalization)   

เปาหมายเชิงหมุดหมาย

ท่ี 5 

5.1) เปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

(5.2) เติบโตอยางย่ังยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติบนฐานความเปนทองถิ่น   

 

กลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
66 67 68 69 70 

กลยุทธ 5.2  ขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหเปนท่ี

รู จั ก แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น

ระดับนานาชาติ 

 

สงเสริมสมรรถนะดานการวิจัย 

และการสงเสริมใหบุคลากรสราง

โปรไฟลในระดับสากล เชน 

Google Scholar, Research 

Gate, Linkin, Academia.edu, 

Publons 

 

TSU10 ผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคท่ี

เผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

(1) ระดับชาติ 

(2) ระดับนานาชาติ 

 

รอยละ

60 

รอยละ

70 

รอยละ

80 

รอยละ

90 

รอยละ

100 

-โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลอง

กับความตองการของสังคมและสามารถ

นําไปใชประโยชนใน 

-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรและ

สรางสรรคผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 

  TSU11 ผลงาน วิจั ย

และงานสรางสรรคท่ี

อ าง อิงในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

(1) ระดับชาติ 

(2) ระดับนานาชาต ิ

รอยละ

60 

รอยละ

70 

รอยละ

80 

รอยละ

90 

รอยละ

100 

-การสรางระบบและมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมลูการ

อางอิง 

คณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม บริการ

วิชาการและชุมชน

สัมพันธ 
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  NU 20จํานวน

โครงการวิจัยท่ีจะ

นําไปสูสากล - 

ทองเท่ียวเชิงสขุภาพ

และภูมิปญญาทองถ่ิน  

พ้ืนท่ีกําหนดงานวิจัย 

1 2 3 4 5 - ทองเท่ียวเชิงสุขภาพและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  พ้ืนท่ีกําหนด

งานวิจัย 

 

              

หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

กลยุทธ 6.1 บุคลากรมี

ทัศนคติท่ีดีและภูมิใจใน

การเปนสมาชกิของ

มหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 

สรางวัฒนธรรมนวัตกรรมให 

เปนวัฒนธรรมหลัก บรรยากาศใหม

ท่ีเนนการสรางสรรค แรงบันดาลใจ 

และความทาทายในการทํางาน 

(Informal Atmosphere)  

NU09 ระดับความ

ผูกพันของบุคลากร 

3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 - โครงการสรางสุข และสราง

ความสัมพันธ 

-กิจกรรมสรางสุขภาพดี (ตรวจ

สุขภาพประจําป) 

-อ.ปุญณพัฒนฯ 

-อ.วิภาฯ 

-อ.รังสินันทฯ 

  SPA08 ระดับ

ความสําเร็จของการ

8 10 10 10 10   
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หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

วางแผนและการ

พัฒนาอาจารย 

  SPA21 ระดับ

ความสําเร็จของการ

วางแผนและการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

4 5 5 5 5   

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให

เ ป น  Multi Generation และลด 

Generation Gap เ พ่ื อ ใ ห ทํ า ง าน

รวมกันอยางมีความสุข 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

(Talent/Smart Manpower) ให

ตอบสนองการเปนนวัตกรรมสังคม

TSU22 รอยละของ

บุคลากรอาจารย ท่ี

ไดรับรางวัล (7.3ก-

3)  

-ระดับชาติ 

 

-ระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

4 

(1 คน) 

4 

(1 คน) 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

8 

- กิจกรรมสนับสนุนอาจารยให

ไดรับรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ 

 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารบุคคล 

-รองคณบดฝีาย

วิชาการฯ 
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(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

 

 

 

 

 

 

และพลิกโฉมมหาวิทยาลยั ดวย

เสนทางการเติบโตและกาวหนาใน

วิชาชีพ (Career Path) มีแผนสราง

ความตอเน่ืองในการบรหิารงานดวย

กระบวนการพัฒนาและบมเพาะ

ผูนํา  สงเสริมและสนับสนุนการเขา

สูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ท้ังสายคณาจารย 

และสายสนับสนุนทางวิชาการ ท้ัง

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ัวไป

และวิชาการเฉพาะ 

กําหนดประเภทภาระงาน  

(Track) สําหรับสายวิชาการ ใหมี 3 

Tracks ประกอบดวย ดานการสอน 

ดานการวิจัยและการวิจัยข้ันสูง และ

ดานบริการวิชาการและการ

นวัตกรรมสังคม    

(6.1.1) พัฒนาผูนําทางการบริหาร  
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กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

(6.1.2) ( TSU Leadership)  ด ว ย

กระบวนการนํารวม (Collective 

Leadership) ท่ีใหความสําคัญกับ

การสรางคุณลักษณะของผูนําแบบมี

สวนรวม สามารถสานพลัง สรางแรง 

บันดาลใจ และแรงผลักดัน 

(Passion)  

 (6.1.3) สราง Growth Mindset 

และ Outward Mindset ใหเปน 

DNA ของบุคลากรทุกประเภท/ทุก

ระดับ เพ่ือมุงสูความสําเร็จ (TSU 

Social Innovation Mindset)  

        

  NU10 รอยละของ

ผูบริหารท่ีไดรับการ

พัฒนาสมร รถนะ

ดานการบริหาร 

100 100 100 100 100 - โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารใหมสีมรรถนะดาน

บริหาร 

- คณะกรรมการ

บริหารบุคคลฯ 



57 

 

หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

ก ล ยุท ธ  6 . 2  ป รั บ /

ปฏิ รูปโครงสรางและ

การบริหารองคกรใหมี

สมรรถนะรองรับการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ใ ห เ ป น ท่ี รู จั ก แ ล ะ

ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ

นานาชาติ 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 6.2 

(6.2.1) ปรับกลไกการบริหารจากสาย

การบังคับบัญชาใหเปนโครงขายและ

การบริหารแนวราบ ลดขั้นตอน สราง

การมีสวนรวมผานการกระจายอํานาจสู

สวนงานมากยิ่งขึ้น  

(6.2.2) ปฏิรูป/พลิกโฉมโครงสราง

หนวยงานใหสามารถขับเคล่ือนพันธกิจ

ใหมอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดต้ัง

หนวยงานใหม เชน 

(6.2.3)  สรางระบบการขับเคล่ือนเชิง

ยุทธศาสตรดวย Academic Cluster 

ภายในมหาวิทยาลัย มี Super Board 

ทําหนาท่ีในการกํากับทิศทางและ

นโยบายการขับเคล่ือนใหสอดคลองกัน 

(6.2.4)   จัด ต้ังหองปฏิ บั ติการ เ ชิง

นโยบาย (TSU Policy Lab) เปนพ้ืนท่ี

กลางในการสร างบทสนทนา เ ชิง

NU11 กระบวนการ

บริหาร ท่ีมีการลด

ข้ั น ต อ น / ใ ช

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิ บัติ งานภายใน

องคกร เชน LEAN 

( ส อ ด ค ล อ ง กั บ

แนวทาง 6.3.3) 

2  

 

4 6 8 10 -โครงการปรบัการบริหาร

จัดการองคกรใหมปีระสิทธิภาพ 

ผานกระบวนการลดข้ันตอนท่ี

ไมสรางคุณคา (LEAN และ 

KAIZEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หัวหนาสํานักงานฯ 

-นายอรรถกรฯ 
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(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

นโ ยบายแบบ มีส ว นร ว ม  ( Policy 

Dialogue)  ก า ร ส ะ ท อ น ก ลั บ 

(Reflection) และการเปนคลังสมอง 

(Think Tank)  เสนอสรางทางเลือก

และความเปนไปไดใหม ๆ ในเชิง

นโยบาย 

-โครงการพัฒนาศูนย NLRC 

เปนศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ 

 

-รองคณบดฝีาย

วิชาการฯ 

-รองคณบดฝีายวิจัยฯ 

-ประธาน NLRC 

-นางสาวอัศนีย 

กลยุทธท่ี 6.3 การสราง

ความมั่นคงทางการเงิน

และการบริหาร

สินทรัพยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 

6.3 

 จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยและการ

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น รู ป แ บ บ  TSU 

Holding Company 

( 6 .3 .2 )  ปรับระบบการจัดสรร

งบประมาณท่ีใชฐานจํานวนนิสิต

และภารกิจประจํา (Routine) ให

เปนการจัดสรรงบประมาณในเชิง

ยุทธศาสตร วิสัยทัศน การตอบโจทย

ความทาทาย และการทํางานเชิงรุก  

 NU12

ประสิทธิภาพในการ

บริหารการเงิน  

(1) อัตรารอยละการ

เพ่ิมข้ึนของรายได 

- 2 4 6 8 - การจัดระบบบริหารการจัดหา

รายได 

-โครงการจดัตั้งคลินิกการ

พยาบาลและการผดุงครรภ

ชุมชนอบอุน 

(กิจกรรมนมแม กิจกรรมตรวจ

เตานม  และกิจกรรมการ

พยาบาลอ่ืน)  

-โครงการบริการวิชาการจดัหา

รายได (CPR , การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน) 

-คณะกรรมการจัดตั้ง

คลินิก 

(อ.ปุญณพัฒน) 

-นางสาวทานตะวัน 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 
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(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

(6.3.3)  สรางระบบและกลไกในการ

บริหารสินทรัพยเพ่ือสรางรายได 

 

 

กลยุทธ ท่ี  6.4 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

แ ล ะ ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ

ระดับมหาวิทยาลัยและ

ร ะ ดั บส ว น ง าน ตาม

เกณฑคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 

6.4 (6.4.1) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ไปสูการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี

เปนเลิศ (EdPEx)  ระดับ โดยให

ความสําคัญกับการปรับปรุง/พัฒนา

ระบบ กระบวนการ และผลลัพธตาม

บริบทเชิงวิสัยทัศนและผลลัพธตาม

เกณฑ EdPEx รวมท้ังสรางความ

เช่ือมโยงการขับเคลื่อน EdPEx โดย

สวนงานวิชาการในระดับ EdPEx 

200 ภายในป พ.ศ. 2567   

NU 13 ร ะดั บก า ร

พัฒนาองคกรตาม

แนวทาง EdPEx 

200 

คะแนน 

220 

คะแนน 

240 

คะแนน 

260 

คะแนน 

280 

คะแนน 

- โครงการพัฒนาองคกรตาม

เกณฑ EdPEx (กิจกรรมพัฒนา

แกนนํา ผูท่ีมีประสบการณ  

ผูนําใหม ผูแทนจากกลุมวิชา) 

- โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 

-โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ

การรับรองสถาบันการศึกษา

พยาบาลตามเกณฑรับรองสถาบัน

ของสภาการพยาบาล 

-อนุคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

(อ.มาลี คําคง) 

-คุณเกษร 

-ประธานหลักสูตร 

-คุณจตรุงค  

NU04  จํานวนปใน

การรับรอง

สถาบันการศึกษา  

1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป -การรับรองสถาบันจากสภาการ

พยาบาล 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานรับรอง

สถาบันการศึกษา
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(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 
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พยาบาลศาสตรและ

การผดุงครรภ 

กลยุทธ 6.5 การพัฒนา

ไ ป สู ก า ร เ ป น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล  

(Digital Faculty) 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 6.5   

(6.5.1) พัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปน 

TSU Digital Convergence โ ด ย

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิ ทัล 

( Digital Infrastructures)  ท่ี มี ค ว า ม

ม่ันคงปลอดภัย และพัฒนาโครงขาย

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหเพียงพอ 

ครอบคลุมกับความตองการของผูใชท้ัง 

2 วิทยาเขต  

(6.5.2) พัฒนาฐานขอมูลดิจิทัลเพ่ือการ

บ ริ ห า ร  ( Digital Data 

Administration)  โดยการเ ช่ือมโยง

ฐานขอมูลท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย 

เชน ดานวิจัย การบริการวิชาการ การ

เรียนการสอน จํานวนนิสิต งบประมาณ 

ประมวลผลเปนสารสนเทศ  

SPA 3 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการ

ตัดสินใจ 

 15   15 15 15 15 -โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 

-คณะทํางานจัดทํา

ระบบสารสนเทศ (อ.

สัมพันธฯ) 

-คุณอรรถกรฯ 
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หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

(6.5.3) พัฒนาการเรียนรูดานดิจิทัล 

(Digital Learning)  ให แก บุ คลาก ร 

นิสิต และเครือขายภายนอก โดยการ

สงเสริมทรัพยากร กระบวนการ และ

เครื่องมือวัดทักษะท่ีเปนระบบ 

(6.5.4) พัฒนาระบบการใหบริการ

ดิ จิ ทั ล  (Digital Service System) 

เพ่ือการบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว 

กลยุทธท่ี 6.6  

พัฒนาการสื่อสาร

องคกรใหท่ัวถึงและ

สามารถสราง

ภาพลักษณท่ีดีของ

มหาวิทยาลัย 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 

6.6 

(6.6.1) สรางภาพลักษณใหม (TSU 

Rebranding) เพ่ือสรางภาพลักษณ 

การรับรู ความผูกพัน และความ

ภักดีใหม (Royalty) ของบุคลากร

และประชาชนใหมีสวนรวม 

สนับสนุน และ/หรือเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยั  

NU14จํานวน

โครงการ/กิจกรรมท่ี

สรางเครือขายกับ

หนวยงานภายใน/

ภายนอก 

 

6  7  8  9     10 -กิจกรรมสรางเครือขาย 

- กิจกรรมสุขภาพทางอากาศ 

 (คลิปวีดีโอ ,รายการวิทยุ, 

LIVE) 

ผูบริหาร 

-รองคณบดฝีายวิจัยฯ 



62 

 

หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

(6.6.2) พัฒนาระบบการสื่อสาร

ภายในใหท่ัวถึงท้ังองคกรแบบสอง

ทาง (Two-WayCommunication) 

ในลักษณะ “ชุมชนสื่อสาร” โดยการ

สนับสนุนใหหนวยงาน สามารถผลิต

สื่อสรางสรรคเชิงรุก  

(6.6.3) สราง/พัฒนาแพลตฟอรม

สื่อสารแบบออนไลน เพ่ือใหเกิดการ

สื่ อสารสาธารณะท่ีหลากหลาย 

ยืดหยุน เขาถึงกลุมเปาหมายในทุก

กลุมวัย และมุงเปามากข้ึน พรอมท้ัง

สรางความรวมมือกับสื่อมวลชนทุก

ระดับ 

กลยุทธ 6.7 พัฒนาสูการ

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

และเปน   

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 6.7   

(6.7.1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน 

มหาวิทยาลัยในสวน (The University 

in the Park) ดวยแนวคิดมหาวิทยาลัย

NU15 จํานวน

กิจกรรม Green 

Faculty 

2  3  4  5  6  -โครงการ Green Faculty 

- โครงการ 5 ส. 

-อาจารยจณิศาภ 

แนมใส 

-หัวหนาสํานักงานฯ 

-นางสาวอัศนียฯ 
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หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

The Faculty of 

Glocalization 

สีเขียวตามเกณฑ UI Green Metric 

World Universities Ranking ท่ีเปน

เอกลักษณและ Landmark ใหม 

(6.7.2) สรางมหาวิทยาลัยใหเปนชุมชน

วิชาการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน 

การสงเสริมสังคม/ชุมชนคารบอนตํ่า 

(Low Carbon)  พลังงานสะอาด และ

มลภาวะฐานศูนย (Zero Waste)  

(6.7.3) สงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีการเรียนรู

แบบเปดและการทํางานรวมแบบ

หุนสวนและพันธมิตรท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัย (Open Learning 

Space) รวมถึงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ 

(Public Space) ท่ีประชาชนเขาถึงได 

กลยุทธ 6.8  การสราง         

ธรรมภิบาลและความ

โปรงใส 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ 

6.8  

(6.8.1) บริหารและดาํเนินงาน

มหาวิทยาลยัใหสอดคลองกับหลัก

TSU21 ระดับ

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

85 

คะแนน 

87 

คะแนน 

89 

คะแนน 

91 

คะแนน 

93 

คะแนน 

-โครงการใหความรูดาน

คุณธรรมจริยธรรม : การ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 

-อาจารยมาลีฯ 

-นางสาวศุภลักษณฯ 

-นางสาวณัฐกานตฯ 
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หมุดหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

เปาหมายเชิงหมุด

หมายท่ี 6 

(6.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

(6.2)  พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

โครงการ 66 67 68 69 70 

คุณธรรมและความโปรงใส ตาม

เกณฑ ITA ของ ป.ป.ช.  

(6.8.2) สรางมหาวิทยาลัยใสสะอาด

โดยบรหิารและดําเนินงานท่ียึดหลกั

ธรรมาภิบาล ใหความ สําคญักับ

ระบบคณุธรรม การมสีวนรวม การ

เขาถึงระบบขอมูลขาวสาร การสราง

หลักประกันท่ีมั่นคง และการดึง  

สวนของสังคมมาเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการ 

ดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั  

-โครงการสงเสรมิคณุธรรมและ

จริยธรรมในหนวยงาน 

-โครงการเสรมิสรางจิต

สาธารณะใหกับบุคลากร 

-กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

- คณะกรรมการ

ความเสีย่งฯ 

- คณะกรรมการ

ความเสีย่งฯ 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจาํปงบประมาณ 2566 - 2570 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 

    - - - - √ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2 โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือการรับ

นิสิตใหม 

√  √  √ คณะกรรมการคัดเลือกและรับนิสติ 

3 โครงการกํากับมาตรฐานหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร √ √ √ √ √ -รองคณบดฝีายวิชาการ 

-คณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสตูร 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4 โครงการเตรยีมความพรอมการประเมินการตรวจเยี่ยมจากสภา

การพยาบาล  การประเมิน AUN-QA  และการประเมิน EdPEx 

√ √ √ √ √ -คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

-คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพระดับ

หลักสตูร 

4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  

 

√ √ √ √ √ -คณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสตูร 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสตูร 

5 โครงการเตรยีมความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ √ 

 

√ √ √ √ คณะกรรมการจัดสอบประมวลความรอบรู 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 

ผูรับผิดชอบ 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการจดัการเรียนรู 

   

  

√ √ √ √ √ -คณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสตูร 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสตูร 

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย-เครือขายวิชาชีพ √ √ √ √ √ อาจารยประจําหลักสูตร 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูสูงอายุรวมกับ

หนวยงานภายนอก 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการดูแล

ผูสูงอายุ 

9 โครงการบูรณาการเพ่ือเสรมิสรางนิสิตใหมีคณุลักษณะพึง

ประสงคตามกรอบ TQF 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

10. โครงการดูแลนิสิตท่ีมีปญหาการเรยีนและการใชชีวิต √ √ √ √ √ -คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

-อาจารยท่ีปรึกษา 

-อาจารยประจําช้ันป 

11 โครงการจดัตั้งและดําเนินการชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร      √ √ √ √ √ -คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

-คณะกรรมการชมรมศิษยเกา 

12. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและชุมชนท่ีคัดเลือก √ √ √ √ √ -คณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสตูร 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

13 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล √ √ √ √ √ -คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

-คณะกรรมการ NLRC 

14 โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีเสมือนจริง √ √ √ √ √ -คณะกรรมการ NLRC 

15 โครงการอนุรักษ ศลิปะ วัฒนธรรมและสงเสริมกตญั ู √ √ √ √ √ -คณะกรรมการบริการวิชาการ 

-อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาจิตวิทยาผูสอน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 

ผูรับผิดชอบ 

16 โครงการบูรณาการความรูทักษะจากรายวิชาสูการบริการวิชาการ √ √ √ √ √ -คณะกรรมการบริการวิชาการ 

-อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาจิตวิทยาผูสอน 

งานวิจัย 

17 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

18 โครงการบูรณาการงานวิจัยจาการเรียนการสอนสูบริการวิชาการ √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

19 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูและนวัตกรรม

ท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพรและอางอิงในระดับนานาชาต ิ

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

20 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการ

วิจัย 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

21 โครงการเสรมิสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

22 โครงการจดัทํา  proposal bank  งานวิจัยเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนจาก PMU/แหลงทุน ตาง ๆ  

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

23 โครงการสรางพ้ืนท่ีพูดคุย (Smart Research Space) √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

24 โครงการจดัตั้งและดําเนินการคลนิิกวิจัย √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

25 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางผลงานวิจยัและนวัตกรรม

ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 

ผูรับผิดชอบ 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการสงเสริมและสนับสนุนการ

เผยแพรและสรางสรรคผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

ดานบริการวิชาการ 

27 โครงการสงเสริมการเพ่ิมมลูคาสินคาและผลติภณัฑดวยทรัพยสิน

ทางปญญา 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

28 โครงการสรางงานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม

ดนตรตีามแนวคิด Cultural Innovation 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

29 โครงการพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจสรางสรรค 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

30 โครงการจดัตั้งและดําเนินการศูนยนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพชุมชน √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

31 โครงการสงเสริมใหบุคลากรสรางโปรไฟลในระดับสากล √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม บรกิาร

วิชาการและชุมชน 

ดานการบริหาร 

32 โครงการสรางสุขภาวะบุคลากร √ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคล 

33 โครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการและ

ความกาวหนาในการทํางาน 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคล 

34 โครงการพัฒนาอาจารย : ทักษะภาษาอังกฤษ √ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคล 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 

ผูรับผิดชอบ 

 

35 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน √ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคล 

36 โครงการพัฒนาสมรรถนผูบริหาร √ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคล 

37 โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือจดัหารายได √ √ √ √ √ คณะกรรมการจัดตั้งคลินิกการพยาบาล

อบอุน 

38 โครงการพัฒนาองคกรตามเกณฑ EdPEx √ √ √ √ √ ผูบริหาร คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

39 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ AUN-QA 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสตูร 

40 โครงการเตรยีมความพรอมรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและ

การผดุงครรภ 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสตูร 

41 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ √ √ √ √ √ คณะกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ 

-อ.สัมพันธ 

-นายอรรถกร 

42 กิจกรรมสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก √ √ √ √ √ ผูบริหาร 

43 โครงการบริการวิชาการดานสุขภาพผานสื่อออนไลน √ √ √ √ √ คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมฯ 

44 โครงการเสรมิสรางจิตอาสาและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือการสราง

เสรมิสุขภาพ 

√ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคคล 

45 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมและจติอาสา √ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารบุคคล 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 

ผูรับผิดชอบ 

46 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน √ √ √ √ √ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปงบประมาณ 2566  (ปรับแกไขครั้งท่ี1) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2566  เม่ือวันท่ี  27 ก.พ. 2566 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

วิชาการและพัฒนานิสิต 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

30,000 บาท  

(งบของ

มหาวิทยาลัย) 

ธันวาคม 

2565 - 

พฤษภาคม 

2566 

คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

2 โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ

หลักสูตรเพ่ือการรับนิสิตใหม 

10,000   บาท ต.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

คณะกรรมการคัดเลือกและ

รับนิสิต 

3 โครงการกํากับมาตรฐานหลักสูตรและการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

  - จัดระบบและกลไกล      2,400    

  -  สัมมนาอาจารย          40,000    

  -  เตรียมความพรอมรับรอง  37,000  

- คาธรรมเนียมสถาบัน       120,000    

199,400  บาท 

 

 

พ.ย. 65 - 

พ.ค. 66 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

-คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 

 - เตรียมความพรอมความรูและปฏิบัติ  

100,000 

 -  การสอนโดยอาจารยพ่ีเลี้ยง    50,000 

 -บรรยายพิเศษแกนิสิต      20,000 

 - สรางเสริมผลงานนวัตกรรมสังคม  

10,000 (สนับสนุนนิสิตชมรมบุหรี่  9,720 

) 

180,000  บาท ต.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

-คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสูตร 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

5 โครงการเตรียมความพรอมในการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 

 - เตรียมชุดขอสอบ    4,000   (ต.ค-พ.ย. 

65) 

 -  จัดสอบประมวลฯ    6,000   (13 – 

17 มี.ค 66) ขออนุมัติ 6,350  บาท 

- เสริมความรู      20,000  (6 ก.พ. – 10 

มี.ค. 66) 

30,000  บาท ต.ค. 65 - 

มี.ค. 66 

คณะกรรมการจัดสอบ

ประมวลความรอบรู 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการ

จัดการเรียนรู 

  -  จัดการเรียนการสอนใหเกิดนวัตรรม  

5,500 (มค.66) 

  -  จัดบรรยายและอบรม  15,000   

ก.พ. - เม.ย. 66 

  

20,500   บาท ม.ค. - เม.ย. 

66 

-คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

-อาจารยประจําหลักสูตร 

7 โครงการ พัฒนาสมรรถนะอาจารย -

เครือขายวิชาชีพ 

-  อาจารยประจําหลักสูตร 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผูสูงอายุรวมกับหนวยงานภายนอก 

10,000  บาท ม.ค. - เม.ย.

66 

คกก.พัฒนาหลักสูตรการ

ดูแลผูสูงอายุ 

9 โครงการบูรณาการเพ่ือเสริมสรางนิสิตใหมี

คุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบ TQF 

  - พิธีรับหมวก     30,000   (ม.ค.66) 

ขออนุมัติ 48,000  บาท 

  - รับแถบหมวก    30,000  (พ.ค.66) 

 - ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 4,000  

(ก.ค.66) 

64,000  บาท มค. - ก.ค.66 คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

10. โครงการดูแลนิสิตท่ีมีปญหาการเรียนและ

การใชชีวิต 

 6,000   บาท ต.ค. 65 -ส.ค. 

66 

-คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

-อาจารยท่ีปรึกษา 

-อาจารยประจําชั้นป 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

11 โครงการจัดตั้งชมรมศิษยเกาคณะ

พยาบาลศาสตร 

20,000  บาท มี.ค. 66 -คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

-คณะกรรมการชมรมศิษย

เกา 

12. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและชุมชนท่ี

คัดเลือก 

25,000  บาท พ.ย 65 - ก.ย. 

66 

คกก.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

13 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูทางการ

พยาบาล 

100,000  บาท ธ.ค.65 - มี.ค.

66 

-คกก.บริหารหลักสูตร 

-คกก. NLRC 

14 โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีเสมือน

จริง 

2,000  บาท ก.พ. 66 -คกก. NLRC 

15 โครงการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สงเสริมกตัญู 

4,000  บาท ม.ค - เม.ย.66 -คกก.บริการวิชาการ 

-อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาจิตวิทยาผูสอน 

16 โครงการบูรณาการความรูทักษะจาก

รายวิชาสูการบริการวิชาการ 

- ม.ค - เม.ย.66 -คกก.บริการวิชาการ 

-อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาจิตวิทยาผูสอน 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 

17 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

20,000  บาท 

แกไข  10,000 

พ.ย. 65 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

18 โครงการบูรณาการงานวิจัยจาการเรียน

การสอนสูบริการวิชาการ 

ปรับแกไขเปน 

  -  โครงการบริการวิชาการ 20,000  

บาท (บูรณาการการเรียนการสอน) 

  -  คลินิกอบอุน        50,000  บาท                     

  -  ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

      50,000  บาท 

 

100,000  บาท 

แกไข 120,000  

บาท 

พ.ย.65 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

 

 

-อ.ปุญณพัฒน ชํานาญเพาะ 

และคณะกรรมการคลินิกฯ 

-อ.ดร.ภาวดี เหมทานนนท

และ 

คณะกรรมการศูนยฯ 

19 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

องคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

สามารถเผยแพรและอางอิงในระดับ

นานาชาติ 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพทางการวิจัย 

ปรับแกไข รวมโครงการ 

20,000     

บาท 

20,000  บาท 

ปรับแกไขเปน 

30,000  บาท 

ม.ค.66 คณะกรรมการวจิยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 
20 

21 โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแก

นักวิจัย 

ตัดออก 

100,000  บาท ต.ค.65-ก.ย.

66 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

22 โครงการจัดทํา  proposal bank  

งานวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก 

PMU/แหลงทุน ตาง ๆ  

20,000  บาท ม.ค.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

23 โครงการสรางพ้ืนท่ีพูดคุย (Smart 

Research Space) 

20,000  บาท ต.ค.65 - ก.ย.

65  

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

24 โครงการคลินิกวิจัย 20,000  บาท ต.ค.65 - ก.ย. 

66 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

25 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

20,000  บาท ก.พ.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรและ

สรางสรรคผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ 

20,000   บาท ก.พ.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

ดานบริการวิชาการ 

27 โครงการสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาและ

ผลิตภัณฑดวยทรัพยสินทางปญญา 

20,000   บาท  คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

28 โครงการสรางงานวิจัย/งานสรางสรรค

ดานศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีตาม

แนวคิด Cultural Innovation 

20,000   บาท พ.ย.65 - ก.ย.

66 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

29 โครงการพัฒนาองคความรูและสราง

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 

65 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

30 โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ

ชุมชน 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 

65 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

31 โครงการสงเสริมใหบุคลากรสรางโปรไฟล

ในระดับสากล 

20,000  บาท พ.ย.65 - ก.ย. 

65 

คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรม บริการวิชาการ

และชุมชน 

ดานการบริหาร 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

32 โครงการสรางสุขภาวะบุคลากร 30,000 บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

33 โครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการและความกาวหนาในการทํางาน 

10,000  บาท เม.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

34 โครงการพัฒนาอาจารย : ทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

 

104,000  บาท ม.ค.2566 คณะกรรมการบริหารบุคล 

35 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 10,000  บาท ก.พ.-มี.ค.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

36 โครงการพัฒนาสมรรถนผูบริหาร 20,000 บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคล 

37 โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือจัดหา

รายได 

200,000  

(งบบริหารวิทยา

เขต) 

ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการจัดตั้งคลินิก

การพยาบาลอบอุน 

38 โครงการพัฒนาองคกรตามเกณฑ EdPEx  10,000   บาท 

 

29 – 30 พ.ย. 

65 

ผูบริหาร คณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

39 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-

QA 

10,000  บาท 

 

ม.ค. 2566 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

40 โครงการเตรียมความพรอมรับรอง

สถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุง

ครรภ 

15,000  บาท ม.ค. 2566 

 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

41 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 

10,000  บาท 18 พ.ย.2566  คณะกรรมการจัดทําระบบ

สารสนเทศ 

-อ.สัมพันธ 

-นายอรรถกร 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาท่ีจัด

โครงการ/

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

42 กิจกรรมสรางเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอก 

10,000  บาท ม.ค.2566 ผูบริหาร 

43 โครงการบริการวิชาการดานสุขภาพผาน

สื่อออนไลน 

5,000  บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการวิจยั 

นวัตกรรมฯ 

44 โครงการเสริมสรางจิตอาสาและพัฒนา

สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

10,000  บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคคล 

45 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

และจิตอาสา 

5,000  บาท ม.ค.-ก.ย.66 คณะกรรมการบริหารบุคคล 

46 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

10,000  บาท ก.พ.66 คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,379,900 ไมรวมงบของมหาวิทยาลัย 230,000  บาท 

 

 

 

 

 

บทที ่4     

การกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 

 

        คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดระบบและกลไกการกํากับติดตามการประเมินแผลกลยุทธ คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  

1. แตงตั้งคําสั่งคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
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2. คณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ รายไตรมาส โดยรายงานเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

3. คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  พิจารณาผลการดําเนินงาน และเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย  

4. แจงผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

5. คณะทํางานสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม

และวางแผนการทํางานในปตอไป 
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ภาคผนวก 

       

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570) 

      1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการคณะพยาบาลศาสตร    ระหวางวันท่ี  4 – 5  กันยายน  2565 ณ โรงแรมขนอมซันไรส   

รีสอรทแอนดโฮเทล  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       2.  มอบหมายการจัดทําแผนกลยุทธตามความรับผิดชอบ โดยมอบหมายเปน 3 กลุม คือ  กลุม

วิชาการและพัฒนานิสิต   กลุมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   และ กลุมบริหารและพัฒนาบุคลากร โดย

มอบหมายใหมีการประชุมดําเนินการตามกลุมท่ีกําหนดไว โดยกลุมท่ี 1  มอบหมาย รองคณบดีฝายวิชาการ 

พัฒนานิสิตและวัฒนธรรม   กลุมท่ี 2  มอบหมายรองคณบดีฝายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและชุมชน

สัมพันธ   และ กลุมท่ี 3  มอบหมาย หัวหนาสํานักงานคณะฯ  รวบรวมขอมูลจัดทําใหแลวเสร็จ  กําหนดจัดสง

ขอมูลมายังหัวหนาสํานักงานคณะฯ ภายใน วันท่ี  30 กันยายน  2565   ซ่ึงมอบหมายใหหัวหนาสํานักงาน

คณะฯ จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570)  

และนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

       3.  นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 7/ 2565  เม่ือวันท่ี   25 

ตุลาคม  2565 โดยคณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 

2.1 ขอหลักฐานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีคณะฯจัดตั้งข้ึนเก่ียวกับพันธกิจตาง ๆ ท่ี

กําหนดไว 3 กลุม  ภายในวันท่ี  28  ตุลาคม 2565 

2.2 เม่ือไดหลักฐานครบแลวใหทําเปนวาระพิจารณาเวียนแจงเวียนในคณะกรรมการท่ี

เก่ียวของ 

2.3 เม่ือพิจารณาเห็นชอบแลว ขอใหผูท่ีไดรับผิดชอบ กํากับดูแลการดําเนินการตามความ

รับผิดชอบ 

2.4 นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในเดือนตอไป 

4.  นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี  8/2565  เม่ือวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2565 มี 

มติ รับรองแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570)  และมอบ

หัวหนาสํานักงานคณะฯ จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามแผนกลยุทธและติดตามการดําเนินการตอไป 
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ขอมูลท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร  

ไดแก 

1. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

2. คํารับรองการปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาลศาสตร ประจําป 2565  รายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดเพ่ือลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2565 

ตัวช้ีวัด 

หนวย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2563 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2564 

คา

เปาหมาย 

ป 2565 

หมายเหตุ 

ดานการจัดการศึกษา      

TSU01 หลักสูตรท่ีเนนทักษะ

การสรางนวัตกรรมสังคมหรือ

การเปนผูประกอบการ (กลุม 2)  

รอยละ 100 100 100  

- ดานนวัตกรรมสังคม  100 100 100  

- ดานผูประกอบการ  - - -  

TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเปน

ผูประกอบการหรือท่ีมีผลงาน

ดานนวัตกรรมสังคม (กลุม 2)  

รอยละ 0 0        21  

- ดานนวัตกรรมสังคม  0 0 21  

- ดานผูประกอบการ  0 0 -  

TSU03 รางวัลดาน

ผูประกอบการ (Startup 

Awards) หรือดานนวัตกรรม

สังคมของนิสิตและบัณฑิต (กลุม 

2)  

รอยละ N/A 1.67 

 

1.84   
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ตัวช้ีวัด 

หนวย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2563 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2564 

คา

เปาหมาย 

ป 2565 

หมายเหตุ 

TSU04 ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

คาเฉลี่ย N/A N/A 4.40  

TSU05 หลักสูตรท่ีมีรายวิชา

เรียนรูในชุมชนหรือปฏิบัติงาน

ในชุมชน (เฉพาะหลักสูตร ป.

ตรี)  

รอยละ 100 100 100  

TSU06 หลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการ

สรางนวัตกรรมสังคม  

จํานวน

หลักสูตร 

0 0 1  

TSU07 หลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) เพ่ือพัฒนา

ทักษะการเปนผูประกอบการ  

จํานวน

หลักสูตร 

0 0 1  

TSU08 หลักสูตรท่ีมีความ

รวมมือทางวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก (ระดับสวน

งานวิชาการ)  

รอยละ 100 100 100  

- ภายในประเทศ  100 100 100  

- ตางประเทศหรือ

หนวยงานระดับ

นานาชาต ิ

 0 0 100  

ดานวิจัย      

TSU09 เงินทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอก  

บาท 722,060  847,040  1,000,000  

TSU10 ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

รอยละ  11.11 60.86 75  

- ระดับชาติ   11.11 60.86 70  

- ระดับนานาชาติ  N/A 4.35 5  
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ตัวช้ีวัด 

หนวย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2563 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2564 

คา

เปาหมาย 

ป 2565 

หมายเหตุ 

TSU11 ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีอางอิงในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

รอยละ 0 8.70 16.70   

- ระดับชาติ  0 0      8.00  

- ระดับนานาชาติ  0 8.70 8.70  

TSU12 ผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีกอใหเกิดนวัตกรรม

สังคม  

 

รอยละ 11.12 8.69 12.50  

ดานบริการวิชาการ      

TSU13 โครงการบริการวิชาการ

หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิด

นวัตกรรมสังคมหรือการเปน

ผูประกอบการ  

รอยละ 50 100 100  

TSU14 งบประมาณจากแหลง

ทุนภายนอกสนับสนุนการสราง

ผูประกอบการ/ธุรกิจใหม (กลุม 

2)  

รอยละ 0 0 22  

TSU15 บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/สวนงาน

แลกเปลี่ยนความรูสูภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม (กลุม 2)  

รอยละ 0 0 5  

TSU16 งบประมาณการพัฒนา

เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ความเปนผูประกอบการ ของ

มหาวิทยาลัย/สวนงาน (กลุม 2)  

รอยละ 0 0 28  

TSU17 ความรวมมือเพ่ือพัฒนา

ผูประกอบการและสงเสริมการ

สรางนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/

รอยละ 33.33 0 12  
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ตัวช้ีวัด 

หนวย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2563 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ป2564 

คา

เปาหมาย 

ป 2565 

หมายเหตุ 

อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย/

สวนงาน (กลุม 2)  

TSU18 เงินจากการบริการ

วิชาการท่ีไดรับจากแหลง

ภายนอก  

บาท 7,086,400 0 1,000,000  

TSU19 สินคาและบริการใน

พ้ืนท่ีท่ีไดรับการสรางมูลคาเพ่ิม

จากการบริการวิชาการ  

รายการ 1 4 5  

TSU20 ชุมชน/พ้ืนท่ี/หนวยงาน 

ท่ีไดรับประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับสินคาและบริการ  

พ้ืนท่ี 4 7 9  

ดานบริหารจัดการ      

TSU21 ระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน  

คะแนน 74.75 70.69 85  

TSU22 อาจารยท่ีไดรับรางวัล  รอยละ 0 0 8  

- ระดับชาติ  0 0 4  

- ระดับนานาชาติ  0 0 4  
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3. แผนผังความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx    ANU-QA  และ เกณฑสภาการพยาบาล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การนําองคกร (EdPEx) 

2.กลยุทธ  (EdPEx) 

1.การบริหารองคกร (สภาฯ) 

3. ลูกคา (EdPEx) 

AUN 

-ระบบใหคําปรึกษา 

-ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

     

 4. การวัด  วิเคราะห  และวัดความรู 

สภาฯ  ระบบสารสนเทศ (3) 

5.บุคลากร 

AUN- คุณภาพบุคลากร ,พัฒนาบุคลากร 

สภาฯ – 4,5,6,7,8,9,15,21 

6. ระบบปฏิบตัิการ 

สภาฯ  10,14,18,19,22,23,24 

7. ผลลัพธ  

AUN  -คุณภาพผูเรียน 

สภาฯ  16,17 
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4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน/

โครงการคณะพยาบาลศาสตร    ระหวางวันท่ี  4 – 5  กันยายน  2565 ณ โรงแรมขนอมซันไรส 

รีสอรทแอนดโฮเทล  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประมวลภาพกิจกรรม     

                 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการคณะพยาบาลศาสตร    ระหวางวันท่ี  4 – 5  กันยายน  2565 

ณ โรงแรมขนอมซันไรส  รีสอรทแอนดโฮเทล  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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