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1. แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเปา้หมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ 
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  (1) ระดับชาติ 
  (2) ระดับนานาชาติ 

 
 

ร้อยละ 88 
รอ้ยละ 35 

 
 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 25 

 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
เผยแพร่จ านวน 4 ผลงาน คือ 
ระดับชาติ 
1. บทความวิชาการ เรื่อง  
เพลงร้องเรือเด็กภาคใต้  
สายใยใจจากแม่สู่ลูก        
ของ รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
2.บทความวิจัย เรื่องการ
จัดการความรู้บนฐานทุนชุมชน
เกาะยอเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ของนายเชิดชัย อ๋องสกุล  
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านวิจัย 
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3. บทความวิจัยเรื่องอาหารใน
พิธีกรรมของชาวพุทธในพื้นที่
ลุ่มทะเลสาบสงขลา   
ของนายวิทยา บุษบงค์  
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
 
ระดับนานาชาติ 
1.บทความวิจัย เรื่องการ
จัดการความรู้บนฐานทุนชุมชน
เกาะยอเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ของนายเชิดชัย อ๋องสกุล  
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

TSU06 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี 
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   (1) ระดับชาติ 
   (2) ระดับนานาชาติ 

 
 
 

ร้อยละ 11 
ร้อยละ 38 

 
 

 อยู่ระหว่าง 
กระบวนการเสนอ
ผลงานวิจัย/     
งานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการอ้างอิง 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา      
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
- รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบด้านวิจัย 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    

 
ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 42 อยู่ระหว่าง
กระบวนการเสนอ

ผลงานวิจัย/     
งานสร้างสรรค์     

ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม  

เสนอผลงานวิจัยจากงบประมาณเงิน
ร า ย ไ ด้  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ        
ในโครงการวิจัยเรื่อง  การจัดท า
ฐานข้อมูลต ารายาพื้นบ้านภาคใต้ที่มี
กั ญ ช า เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  : 
ก ร ณี ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร จ า ก ห้ อ ง
วรรณกรรมท้องถิ่น  สถาบันทักษิณ
คดีศึ กษา  มหาวิทยาลั ยทักษิณ 
งบประมาณ 45,000.- บาท  

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา        
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีทีร่ับผิดชอบ 
ด้านวิจัย 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

20 ล้านบาท อยู่ระหว่าง
กระบวนการเสนอ

ขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

เสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
และอยู่ระหว่างการพิจารณาดังน้ี 
1.ชุดโครงการวิจัย เรื่องการจัดการทุน
วัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและ
มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ชุ ม ช น
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกอย่างยั่งยืน  
(3 โครงการวิจัยย่อย) งบประมาณ  
1,500,000.- บาท 
2.  โครงการการศึกษาพื้นท่ีเกาะยอ 
และรายรอบเกาะยอ ให้ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่
มรดกของ โลกของจั งหวัดสง ขลา  
งบประมาณ  18,090,000.-บาท  
3. โครงการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ และ
ทักษะความคิด ตระหนักรู้ คุณค่า
ประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ “สารท
เดือนสิบ” ในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่าน
รูปแบบสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ 
งบประมาณ 3,127,500.- บาท 
4. โครงการ  การใช้สื่อศิลปะการแสดง
ภาคใต้ หนังตะลุง มโนห์รา และเพลง
บอกเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
6,000,000.- บาท 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 

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

ร้อยละ 10 
(ระดับ 2) 

อยู่ระหว่าง
กระบวนการขอ
งบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอก
ทีส่นับสนุน 
การสร้าง

ผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 

- - ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

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

ร้อยละ 15 
(ระดับ 2) 

ร้อยละ  32.43   บุคลากรของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
จ านวน  12  คน ได้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สู่ ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม เรื่อง การผลิตและ
จ าหน่ายกุ้งแก้ว  โดยผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมรายย่อย     
ณ ชุมชนหัวเขาแดง  ต าบลหัวเขา   
อ.สิงหนคร  จ.สงขลา เมื่อวันท่ี    
เมื่อวันท่ี  7 ตุลาคม  2563   

- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

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

SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ี 
ได้รับจากแหล่งภายนอก  
 

37 ล้านบาท 
 

 

อยู่ระหว่าง
กระบวนการ

บริการวิชาการ 
เพ่ือรับเงินจาก
แหล่งภายนอก 

- - ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
-  ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน 

 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที ่
ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการ 
วิชาการ 

60 รายการ อยู่ระหว่าง
กระบวนการ

บริการวิชาการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าและบริการ 

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

 

SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ที ่
ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

18 พ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ 1.ด าเนินโครงการบริการวิชาการ
ส ารวจศักยภาพแหล่ งท่องเที่ย ว    
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการส ารวจศักยภาพความพร้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อก าหนด
ทางเลือกการพัฒนา และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน   เขาวังชิง ต าบล
โคกม่วง   อ า เภอคลองหอยโข่ ง 
จังหวัดสงขลา 
2.ด าเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมและ

- ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ ฯ 
- ส านักบ่มเพาะวิชาการฯ 
- ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ : กิจกรรม
ลอยกระทงสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยน าทุนทางวัฒนธรรมที่ มี ใน
สถาบันทักษิณคดีศึกษามาบูรณาการ
ร่วมกับประเพณีลอยกระทง ผสาน
กับเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ภาคใต้ ที่เกี่ยวโยงกับวัตถุของจริงที่
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ โดยน ามา
จัดเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ  
เกี่ ยวกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
และนิทรรศการเรื่ อ ง  ประ เพณี   
ล อ ย ก ร ะ ท ง  ณ  วั ด แ ห ล ม พ้ อ         
ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  ซึ่งเป็น
วัดที่ตั้ งในชุมชนเดียวกับสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา   
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
ในชุมชนผ่านประเพณีลอยกระทง 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
TSU08  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

 

37 โครงการ 1 โครงการ โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคใต้ : กิจกรรมลอย
กระทงสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เป็นโครงการที่มีกิจกรรมในลักษณะ
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม ที่เป็นการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน โดยน าทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีในสถาบันทักษิณ
คดีศึ กษามาบู รณาการร่ วมกับ
ประเพณีลอยกระทง ผสานกับ
เรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้ 
ที่ เกี่ยวโยงกับวัตถุของจริ งที่จัด
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ โดยน ามาจัด
เผยแพร่ ในรูปแบบนิทรรศการ 
ได้แก่ 
1. นิทรรศการเกีย่วกับสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา และนิทรรศการ
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง          
ณ วัดแหลมพ้อ  ต.เกาะยอ อ.เมือง 
จ.สงขลา 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผลงานวิจัย)     
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผลงาน
สร้างสรรค์) 
-  งานบริการวิชาการ (ผลงานบริการ
วิชาการ) 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
-  สถาบันทักษิณคดีศึกษา     
-  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน     
-  คณะศิลปกรรมศาสตร์     
-  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง      
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบบริหาร
วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 
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2. จัดกิจกรรมประเพณลีอยกระทง  
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา         
ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 
   ผลการด าเนินงานเกิดประโยชน์
ต่อชุมชน คือเป็น การส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนผ่าน
ประเพณีลอยกระทง 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  ปัญหาและอุปสรรค 
TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

91 คะแนน อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
สอบถามและ
รายงานผล 

 ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน   
- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
-  ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น    
-  ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร 
ผู้รับผิดชอบในการก ากับและติดตาม  
-  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านการบริหารบุคคล 
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2. แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การติดตามผลการด าเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
เป้าหมาย  O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

KR 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า โดยใช้ทุน
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 6 ชิ้นงาน   - รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร
วิทยาเขต 

 

KR 4.1.1 เพ่ิมจ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
หรือมูลค่า โดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์  

 11 ผลงาน 
 

 

7 ผลงาน จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ด้าน
ศิ ล ปะ แล ะวั ฒน ธร รม  ร วม ถึ ง      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่า
หรือมูลค่า จ านวน 7 ผลงาน ได้แก่ 
1. บทความวิชาการ เรื่อง เพลงร้อง
เรือเด็กภาคใต้ สายใยใจจากแม่สู่ลูก   
ของ รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  
2.บทความวิจัย เรื่องการจัดการ
ความรู้บนฐานทุนชุมชนเกาะยอ 
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
ของ นายเชิดชัย อ๋องสกุล  
3.  บทความวิจัย เรื่ องอาหารใน
พิธีกรรมของชาวพุทธในพื้นที่ลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา  ของ นายวิทยา 
บุษบงค์  
4. บทความวิชาการ เรื่อง เส้นทาง
ภูมิปัญญายากลาย    
ของ น.ส.สิริพร  รอดเกลี้ยง   

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
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5. บทความวิชาการ เรื่องหนังสือบุด
สังข์ศิลป์ชัยฉบับภาคใต้     
ของ นายวิทยา บุษบงค์  
6.  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร  เ รื่ อ ง         
การดูลักษณะโค (เหมวัว)     
ของ นายรัชการ  วิชชุรังศรี   
7. บทความวิชาการ เรื่อง  
หล้วง : ภูมิปัญญารักษาดุลธรรมชาติ
(เครื่องมือจับสัตว์)     
ของ นายสุรศักดิ์  สีเพชร    
 

KR 4.2 บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญา
ที่มีอยู่ ให้เกิดการรับรู้และเป็นที่สนใจ
เพื่อเพิ่มรายได้  

6 ล้านบาท    - รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร
วิทยาเขต 

 

KR 4.2.1 เพ่ิมรายได้จากการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงภูมิปัญญา ที่สร้างรายได้และเพ่ิม
มูลค่าเชิงพาณิชย์ 
(สถาบันทักษิณคดีศึกษา/หอเปรมดนตรี) 
 
 

6 ล้านบาท  745,817.00  บาท รายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญา   
ที่สร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่า 

เชิงพาณิชย์ 745,817.00  บาท 

- สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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3. แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 

 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

4.1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ 
ด้านพหุวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณค่า และการเข้าถึง 
ข้อมูลทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  100,000   

4.1.2 โครงการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีและการแสดงและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ของ 
ชุมชน 

  500,000   
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ครอบคลุมมิติด้านพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

4.2.1 โครงการพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การ 
ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผ้า 
ทอของภาคใต้ หนังตะลุง โนรา เป็นต้น 
    - การพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยามีชีวิตให้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย 
น่าสนใจและครอบคลุมมิติพหุวัฒนธรรม 
    * การพัฒนาห้องเรียนพหุวัฒนธรรม  
(ประวัติศาสตร์และชาติพันธ์ุ) 
    * การพัฒนาห้องเรียนพหุวัฒนธรรม (ลูกปัดและ
เครื่องประดับ) 
    - การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวใน 
ชุมชนที่มีสถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นแกน 
หลัก 
   * การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

- โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยามีชีวิต
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวและสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยปรับปรุงห้องจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาให้ เป็นพิพิธภัณฑ์    
คติ ชนวิทยามี ชี วิ ต ให้ เป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่     
เข้าถึงง่าย น่าสนใจ  จากงบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน  จ านวน 3 ห้อง ได้แก่  
ห้องสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา 
ห้องเครื่องมือจับสัตว์ 
ห้องนันทนาการ  
 

 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 2,000,000 
 

 

66,854.40  
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ครอบคลุมมิติด้านพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

ทักษิณคดีศึกษาและผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 
    - การพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัย 

     

4.2.2 โครงการศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพชุมชน   500,000   
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

4.3.1 โครงการพัฒนาศูนย์ประชุมสัมมนาและ
ฝึกอบรมด้านสังคมและวัฒนธรรมของภาคใต้ 
    - การพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจการ 
ประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว 
    * การพัฒนาคุณภาพห้องพักที่มีอยู่เดิม 

อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนพัฒนาสถาบันทักษิณ   
คดีศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจ
วัฒนธรรมและการจัดหารายได้เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่การให้บริการเพ่ือการจัดหารายได้ ได้แก่ 
- ปรับปรุงห้องพักเพ่ือการให้บริการ ได้แก่                   
อาคารนวมภูมินทร์ อาคารอาศรมศิลปกรรม
ทักษิณ เรือนพักอ่าวทราย เป็นต้น 
- ปรับปรุงห้องประชุมบ้านซูซูกิ ห้องประชุม  
ติณสูลานนท์ อาคารพาไลพัฒนา 
- เสนอขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย
งานสถาบันทักษิณคดีศึกษาสร้างอาคารบริการ
ที่พัก ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์แสดงสินค้า 
นวัตกรรมชุมชน และศูนย์ประสานงานการ
ท่องเที่ยวลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาแบบครบวงจร 
-สภาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
การจัดซื้อที่ดินและอยู่ระหว่างการพิจารณา 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 500,000   
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4.3.2 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอ
ศิลปะการแสดงให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ
และเป็นแหล่งหารายได้ 

  1,000,000   

4.3.3 โครงการอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวด้วย      
อัตลักษณ์ทางด้านทัศนศิลป์ และทางด้านดนตรี 
  - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากลวดลายในสังคม

พหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

  ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 4.2.1 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปัญหาและอุปสรรค 
แผน ผล 

4.3.4 โครงการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพ่ือ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีกระบวนการ คือ 
1.เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ทักษิณคดีครั้งที ่1  เพ่ือก าหนดแนวทางบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อการสร้างรายได้และ
เพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์และมีมติ   
  1)จั ดท าแผนการจั ดหาราย ได้ที่ ชั ด เจน
ครอบคลุมทั้งระยะสั้น ระยะยาว  โดยมี 2 
แนวทาง คือมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ ด าเนินการ
เอง  หรือจ้างเหมาเอกชน 

 2) การก าหนดพ้ืนที่ แผนผังและขอบเขตการ
ด า เ นิ น การ ใ ห้ ชั ด เ จนและ เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์  ประโยชน์การใช้ตามประเภทการ
ให้บริการในแต่ละพ้ืนที่ เช่น แหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการเพ่ือการศึกษา  หรือพ้ืนที่การให้บริการ
เพ่ือการหารายได้   

 3) การบริหารจัดการด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 4.2.1 
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ให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน ได้แก่  การก าหนด
ขอบเขตการรักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่และ
ทรัพย์สินภายในสถาบันฯ  ระบบการเงินและ
บัญชีที่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ
ทางวัฒนธรรมและให้เช่าพื้นที่ 

2. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา ครั้งที่ 2 พิจารณาการใช้พ้ืนที่
ที่มีอยู่เพ่ือการจัดหารายได้เพ่ิมเติม  โดยเสนอ
ขอก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ห้อง
ประชุมหลังร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง อัตรา
วันละ 2,500.- บาท  และอยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอที่ประชุม
อีกครั้ง 

4 . 3 . 5  โ ค ร งก า ร พัฒนาศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการ
และการตลาด และการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 

  -   

4.3.6 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/ 
ข้อตกลงกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
ทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง 
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ 
และเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาคมการท่องเที่ยวชุมชน สถาบันการศึกษา
และชุมชน จ านวน  9  หน่วยงาน เพ่ือด าเนิน
ธุรกิจทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ผู้ประกอบการ    
 
 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา -   
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4. ภาคผนวก 
4.1 ค าอธิบายตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 

 
 
 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

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

 

SIU01 รอ้ยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 
นิยามตัวช้ีวัด : หลักสูตรต้องมีรายวิชาที่เรียนรู้ในชุมชน/สังคม จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และรายวิชาดังกล่าวต้องมีระยะเวลาในการเรียนรู้
หรือปฏิบัติในชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา 
SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม  ความ
ร่วมมือ 
นิยามตัวช้ีวัด : ร้อยละของ MOU ที่มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่อจ านวน MOU 
ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในระดับนานาชาติทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

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

 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ    
                 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

นิยามตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ท าให้เกิดนวัตกรรม
สังคม ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์และมี impact ต่อสังคม 
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เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้  
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

  * ไม่มีตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่  
(Startup Co-Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือบุคคลภายนอกต่องบประมาณ
ด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
SIU07  บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
(Talent/Academic Mobility Consultation) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)  
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/ 
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ 
สถาบันอุดมศึกษา Technological/Innovative Development Funding) (ตวัชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - IndustryLinkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวช้ีวัด : จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความร่วมมือกับ  
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เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 หน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 
นิยามตัวชี้วัด : - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนา
เพ่ือให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
                   - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการบริการ หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนา
รูปแบบการให้บริการที่ท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 

เป้าหมาย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
นิยามตัวช้ีวัด : นับจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
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เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

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

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


