
 
 

 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 

 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน คณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  หน้ำท่ี 1 

 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริฉัตร  ตู้ด ำ  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 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 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริฉัตร  ตู้ด ำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ให้
เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

   

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่
มุ่งเน้นลูกค้ำ 

   

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มี
ผลงำนด้ำนนวัตกรรมสังคม (TSU02) 

N/A N/A ร้อยละ 5 

7.1ก-2 รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup Awards) 
หรือด้ำนนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (TSU03)  

N/A N/A ร้อยละ 1 

7.1ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) ค่ำเฉลี่ย 4.22 ค่ำเฉลี่ย 4.19 ค่ำเฉลี่ย 4.25 
7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน
(SIU01)  

ร้อยละ 8.33 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 38.00 

7.1ก-5 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-6 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (SIU03) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-7 ร้อยละผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของ
นิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรเผยแพร่ ระดับชำติ 
นำนำชำติ (TSU-HUSO-01) 

ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 2.83 ร้อยละ 3.00 

7.1ก-8 ร้อยละผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่ ระดับชำติ 
นำนำชำติ(TSU-HUSO-02) 

N/A N/A ร้อยละ 20.00 

7.1ก-9 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (TSU-HUSO-
03) 

ร้อยละ 40.30 ร้อยละ 48.26 ร้อยละ 50.00 

7.1ก-10 ผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN QA 
(TSU-HUSO-04) 

ค่ำเฉลี่ย 2.85 ค่ำเฉลี่ย 2.88 ค่ำเฉลี่ย 3.00 

(1) ระดับปริญญำตรี   ค่ำเฉลี่ย 2.86 ค่ำเฉลี่ย 3.00 ค่ำเฉลี่ย 3.00 

(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 2.82 ค่ำเฉลี่ย 2.76 ค่ำเฉลี่ย 3.00 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย    
7.1ก-11 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU05) 

ร้อยละ 82.86 
(105 คน) 

ร้อยละ 84.85 
(99 คน) 

ร้อยละ 85.00 
(97 คน) 

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
(1) ระดับชำติ 69 ผลงำน 71 ผลงำน 70 ผลงำน 
(2) ระดับนำนำชำติ 18 ผลงำน 13 ผลงำน 13 ผลงำน 

7.1ก-12 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีอ้ำงอิงใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU06) 

ร้อยละ 2.10 ร้อยละ 6.06 ร้อยละ 7.00 

(1) ระดับชำติ ร้อยละ 2.10 ร้อยละ 2.02 ร้อยละ 2.25 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 4.20 ร้อยละ 4.04 ร้อยละ 4.25 

7.1ก-13 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม (TSU07) 

ร้อยละ 26.32 
(105 คน) 
25 ผลงำน 

ร้อยละ 30.11 
(99 คน) 

28 ผลงำน 

ร้อยละ 34.00 
(97 คน) 

40 ผลงำน 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ    
7.1ก-14 โครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 8.33 

7.1ก-15 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรวิชำกำร (SIU11) 

N/A N/A 3 ชิ้น 

7.1ก-16 จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงำน ทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับสินค้ำและบริกำร (SIU12) 

N/A N/A 1 ชุมชน 

7.1ก-17 จ ำนวนนวัตกรรมสังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงชุมชน องค์กรภำครัฐ ภำคธุรกิจ หรือภำคเอกชน 
ด้ำนบริกำรวิชำกำร (TSU-HUSO-05) 

N/A N/A 1 นวัตกรรม 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ข-1หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม
หรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร (TSU01) 

N/A N/A ร้อยละ 6.25 
1 หลักสูตร 

7.1ข-2ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำน
สมรรถนะภำษำอังกฤษตำมท่ีคณะฯก ำหนด (TSU-
HUSO-06)  

N/A N/A ร้อยละ 30.00 

7.1ข-3จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจหรือ
ภำคเอกชนในกำรผลิตบัณฑิต (TSU-HUSO-07) 

1 เครือข่ำย 2 เครือข่ำย 3 เครือข่ำย 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรวิจัย    
7.1ข-4 จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก (TSU-HUSO-08) 

7 โครงกำร 18 โครงกำร 19 โครงกำร 

7.1ข-5 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนวิจัยภำยนอก
ต่ออำจำรย์ทั้งหมด (TSU-HUSO-09) 

ร้อยละ 6.06 ร้อยละ 17.17 ร้อยละ 18.00 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร    
7.1ข-6 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมำจำก
ควำมต้องกำรของสังคมต่อจ ำนวนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรท้ังหมด (TSU-HUSO-10)   

N/A ร้อยละ 54.84 ร้อยละ 55.00 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   

7.1ข-7จ ำนวนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำน
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำที่มี
คุณค่ำหรือมูลค่ำ (TSU-HUSO-11)   

2 ผลงำน 2 ผลงำน 3 ผลงำน 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน 

   

7.1ข-8 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมด้ำนมำตรฐำน
และควำมปลอดภัย (กำรซ้อมอัคคีภัย) (TSU-HUSO-12)   

N/A N/A 20 คน 

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน    
7.1ค-1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรใน
ระดับนำนำชำติที่มีกิจกรรมควำมร่วมมือ (SIU04) 

ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 30.00 

7.1ค-2 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและ
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำค ธุรกิจ/อุตสำหกรรม
ของมหำวิทยำลัย (SIU09) 

N/A N/A ร้อยละ 7.00 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำร
ของคณะ (TSU-HUSO-13)   

  ค่ำเฉลี่ย 3.50 

(1) ระดับปริญญำตรี   N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.50 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.50 

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
7.2ก-2 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของ
อำจำรย์ (TSU-HUSO-14)   

ค่ำเฉลี่ย 4.34 ค่ำเฉลี่ย 4.28 ค่ำเฉลี่ย 4.30 

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำร 
(TSU-HUSO-15)   

ค่ำเฉลี่ย 3.70 ค่ำเฉลี่ย 4.13 ค่ำเฉลี่ย 4.14 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ    
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.3ก-1 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่
ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม (SIU07) 

N/A N/A ร้อยละ 10.00 

7.3ก-.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล  (SIU13) ร้อยละ 4.80 
(105 คน) 

ร้อยละ 2.02 
(99 คน) 

ร้อยละ 2.30 
(97 คน) 

(1) ระดับชำติ 4 คน 2 คน 6 คน 
(2) ระดับนำนำชำติ 0 คน 0 คน 0 คน 

7.3ก-3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
(TSU-HUSO-16) 

ร้อยละ 43.26 
(105 คน) 
43 คน 

ร้อยละ 51.25 
(99 คน) 
51 คน 

ร้อยละ 53.00 
(97 คน) 
52 คน 

7.3ก-4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร (TSU-HUSO-17) 

ร้อยละ 28.57 
(105 คน) 
30 คน 

ร้อยละ 30.30 
(99 คน) 
30 คน 

ร้อยละ 32.00 
(97 คน) 
31 คน 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-5 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศ
กำรท ำงำนของคณะฯ (TSU-HUSO-18) 

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.50 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน      
7.3ก-6 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร (TSU-HUSO-19) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.05 
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    

7.3ก-7 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำนที่ได้รับกำร
พัฒนำ (TSU-HUSO-20) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.00 

7.3ก-8 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
จ ำเป็นของส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(TSU-HUSO-21) 

ร้อยละ 90.83 ร้อยละ 89.52 ร้อยละ 90.00 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร 
(TSU-HUSO-22) 

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.50 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    
7.4ก-2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย (TSU09) 

80.64 คะแนน 82.69 คะแนน 83.00 คะแนน 

7.4ก-3 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะฯ (TSU-HUSO-23) 

3 ระบบ 5 ระบบ 7 ระบบ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.4ก-4 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ (TSU-HUSO-24) 

4.73 คะแนน 4.93 คะแนน 4.25 คะแนน 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรอง
มำตรฐำน 

   

7.4ก-5 ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
EdPEx (TSU-HUSO-25) 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม    
7.4ก-6 จ ำนวนข้อร้องเรียนผ่ำนสำยตรงคณบดี (TSU-
HUSO-26) 

0 ข้อร้องเรียน 0 ข้อร้องเรียน 0 ข้อร้องเรียน 

(5) ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำร
สนับสนุนชุมชน 

   

7.4ก-7 จ ำนวนควำมร่วมมือกับชุมชน องค์กรภำคธุรกิจ 
หรือภำคเอกชน ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (TSU-HUSO-
27) 

N/A 1 ควำมร่วมมือ 2 ควำมร่วมมือ 

7.4ก-8จ ำนวนกิจกรรมที่จัดสนับสนุนและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนส ำคัญของคณะฯ (TSU-
HUSO-28) 

N/A N/A 2 กิจกรรม 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น 
(TSU-HUSO-29) 

ร้อยละ 56.00 ร้อยละ 64.10 ร้อยละ 65.00 

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

   

7.5ก-1 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร ของมหำวิทยำลัย 
(SIU08) 

N/A N/A ร้อยละ 1.00 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
7.5ก-2 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
(SIU05) 

1,701,317.58
บำท 

(105 คน) 

5,960,040.00 
บำท 

(99 คน) 

6,700,000 
บำท 

(97 คน) 
7.5ก-3 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำร
สร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (SIU06) 

N/A N/A ร้อยละ 1.00 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.5ก-4 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำก
แหล่งภำยนอก (SIU10) 

1,474,806.65 
บำท 

911,100.00 
บำท 

950,000.00 
บำท 

7.5-1 ร้อยละกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต (TSU-
HUSO-30) 

   

(1) ระดับปริญญำตรี   ร้อยละ112.82 ร้อยละ 110.25 ร้อยละ 91.00 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 14.55 ร้อยละ 28.89 ร้อยละ 11.00 

 




