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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรย์ ดร.วัลลภำ  เชยบัวแก้ว  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate KPI) ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย และตัวช้ีวัดตำมบริบทของส่วนงำนที่สะท้อนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของส่วนงำน และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx หมวด 1-6 โดยมีรำยละเอียด
ตำมท่ีปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
อำจำรย์ ดร.วัลลภำ  เชยบัวแก้ว ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ บัณฑิตวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมค ำรับรอง
ที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ ดร.วัลลภำ  เชยบัวแก้ว  ในฐำนะ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง
ตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งม่ันปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนที่ดี
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

   

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่
มุ่งเน้นลูกค้ำ 

   

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มีผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมสังคม (TSU02)  
(หลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

N/A N/A ร้อยละ 30 
(3 คน) 

7.1ก-2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) 
(หลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

N/A 
ค่ำเฉลี่ย 4.05 ค่ำเฉลี่ย 

4.10 
7.1ก-3 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-4 ร้อยละของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับนำนำชำติ 
(ภำพรวมมหำวิทยำลัย) 

ร้อยละ 11.97 ร้อยละ 9.19 ร้อยละ 10 

7.1ก-5 ร้อยละของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับนำนำชำติ 
(ภำพรวมมหำวิทยำลัย)    

ร้อยละ 142.86 ร้อยละ 
71.43 

ร้อยละ 75 

7.1ก-6 ร้อยละกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ผ่ำนใน
ฐำนข้อมูลไทย และสำกล  
(หลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

N/A N/A ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย    
7.1ก-7 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU05) 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(1) ระดับชำติ N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(2) ระดับนำนำชำติ N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.1ก-8 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่อ้ำงอิงในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ (TSU06) 

 ร้อยละ 50  

(1) ระดับชำติ N/A ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
(2) ระดับนำนำชำติ N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 
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7.1ก-9 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม (TSU07) 

N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(2 ผลงำน) 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ    
7.1ก-10 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A 1 โครงกำร 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ข-1 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับ
ปริญญำโท (ภำพรวมมหำวิทยำลัย) 

ร้อยละ 3.47 ร้อยละ 
3.29 

ร้อยละ 3.20 

7.1ข-2 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับ
ปริญญำเอก (ภำพรวมมหำวิทยำลัย) 

ร้อยละ 5.25 ร้อยละ 
5.28 

ร้อยละ 5.20 

7.1ข-3 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A   
         - ระดับปริญญำโท N/A ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
         - ระดับปริญญำเอก N/A ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน    
7.1ค-1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรใน
ระดับนำนำชำติที่มีกิจกรรมควำมร่วมมือ (SIU04) 

N/A N/A ร้อยละ 25 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำต่อ
กำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 

ค่ำเฉลี่ย 3.97 ค่ำเฉลี่ย 
4.18 

ค่ำเฉลี่ย 
4.20 

(1) วิทยำเขตสงขลำ    
(2) วิทยำเขตพัทลุง    

7.2ก-2 ร้อยละควำมไมพึ่งพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
ต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 1.02 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.25 

(1) วิทยำเขตสงขลำ    
(2) วิทยำเขตพัทลุง    

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำต่อ
กำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย (หลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

ค่ำเฉลี่ย 
4.08 

ค่ำเฉลี่ย 
4.38 

ค่ำเฉลี่ย 
4.40 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 
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7.2ก-4 ร้อยละควำมไมพึ่งพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
ต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย (หลักสูตร ปร.ด.กำร
พัฒนำ ที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

ค่ำเฉลี่ย 2.81 ค่ำเฉลี่ย 
0.115 

ค่ำเฉลี่ย 
0.10 

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
7.2ก-5 ระดับควำมผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.51 

(1) วิทยำเขตสงขลำ    
(2) วิทยำเขตพัทลุง    

7.2ก-6 ระดับควำมผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
(หลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.51 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ    
7.3ก-1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล  (SIU13)   ร้อยละ 0 

(1) ระดับชำติ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก    
- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร  

   

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

7.3ก-4 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับทุนเงินทุน
วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งทุนภำยนอก 

N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-5 ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับทุนเงินทุนสนับสนุนกำร
บริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก  

N/A ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-6 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศ
กำรท ำงำน  

ค่ำเฉลี่ย 3.51 ค่ำเฉลี่ย 3.93 ค่ำเฉลี่ย 3.95 

     (1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.51 ค่ำเฉลี่ย 3.82 ค่ำเฉลี่ย 3.85 
     (2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.51 ค่ำเฉลี่ย 3.99 ค่ำเฉลี่ย 4.00 
(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน      
7.3ก-7 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

     (1) สำยวิชำกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

     (2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-8 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 4.04 ค่ำเฉลี่ย 4.00 ค่ำเฉลี่ย 4.00 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 
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     (1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.70 ค่ำเฉลี่ย 3.89 ค่ำเฉลี่ย 4.00 
     (2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 4.04 ค่ำเฉลี่ย 4.06 ค่ำเฉลี่ย 4.00 
7.3ก-9 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกรในทุกระดับของ
มหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 68.70 ร้อยละ 78.11 ร้อยละ 78 

     (1) สำยวิชำกำร N/A ร้อยละ 76.07 ร้อยละ 78 

     (2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 68.7 ร้อยละ 79.12 ร้อยละ 80 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    

7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่
ได้รับกำรพัฒนำ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

- จ ำนวนผู้บริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำ 1 คน 2 คน 2 คน 
7.3ก-11 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
จ ำเป็นของส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       (1) สำยวิชำกำร N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

- จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ N/A 2 คน 2 คน 

       (2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

- จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 4 คน 4 คน 4 คน 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร     
       (1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.82 ค่ำเฉลี่ย 4.143 ค่ำเฉลี่ย 4.20 
       (2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.45 ค่ำเฉลี่ย 4.857 ค่ำเฉลี่ย 4.85 
7.4ก-2 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง  ค่ำเฉลี่ย 4.29 ค่ำเฉลี่ย 4.35 ค่ำเฉลี่ย 4.35 
7.4ก-3 ผลกำรประเมินกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย    
       - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.97 
       - นิสิตหลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ภำค
ภำษำไทย 

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.97 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    
7.4ก-4 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย (TSU09) 

80 คะแนน 76.24 
คะแนน 

80 คะแนน 

7.4ก-5 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำ
มหำวิทยำลัย 

ค่ำเฉลี่ย 3.00 ค่ำเฉลี่ย 4.485 ค่ำเฉลี่ย 4.50 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ    



ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน บัณฑิตวทิยำลัย มหำวิทยำลัยทักษณิ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  หน้ำท่ี 7 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี  (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 91.30 ร้อยละ 90 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและ
กำรเงิน 

   

7.5ก-1 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ (ปีกำรศึกษำ) 
(รำยได้จำกคลินิกวิจัย) 

รำยได้อ่ืน 
484,400 บำท 

 

50,000 บำท 
(รำยได้จำก
คลินิกวิจัย) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
2 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
7.5ก-2 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก (SIU05) N/A 350,000 

บำท 
400,000 บำท 

7.5ก-3 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่ง
ภำยนอก (SIU10) 

N/A N/A 20,000 บำท 

7.5ก-4  ร้อยละกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต     
      - ระดับบัณฑิตศึกษำ  
(หลักสูตร ปร.ด.กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ภำคภำษำไทย) 

N/A ร้อยละ 92.86 ร้อยละ 93 

 




