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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

คณะศึกษำศำสตร ์
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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

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

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPI) ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้วัด
สนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดตำมบริบทของส่วนงำนที่สะท้อนกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนงำน และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx หมวด 1-6 โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมท่ีก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะ
ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ คณะศึกษำศำสตร์  ให้เป็นไปตำม     
ค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  ในฐำนะ คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ ได้ท ำควำม
เข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติงำน
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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 4.41 

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

N/A N/A ร้อยละ 1.00 

7.1ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) เฉลี่ย 4.47 เฉลี่ย4.32 เฉลี่ย 4.35 
7.1ก-4 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (EDU05) ร้อยละ 57.13 ร้อยละ 96.19 ร้อยละ 97.00 
7.1ก-5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน 
(SIU01)/(EDU06) 

ร้อยละ100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.1ก-6 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02)/(EDU07) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-7 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (SIU03) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-8 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงำนท ำ (EDU02) ร้อยละ 82.29 ร้อยละ 68.58 ร้อยละ 80.00 
7.1ก-9 ร้อยละผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของ
นิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรเผยแพร่   

ร้อยละ 3.12 ร้อยละ 3.16 ร้อยละ 3.18 

7.1ก-10 ร้อยละรำงวัลระดับชำติและนำนำชำติของนิสิต
(EDU04) 

ร้อยละ 27.17 ร้อยละ 28.38 ร้อยละ 29.00 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย    
7.1ก-11 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU05)/ (EDU10) 

ร้อยละ 155.56 ร้อยละ 278.79 ร้อยละ 280 

(1) ระดับชำติ    
(2) ระดับนำนำชำติ    

7.1ก-12 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีอ้ำงอิงใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU06) /(EDU11) 

ร้อยละ 1.59 ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 4.54 

(1) ระดับชำติ - - - 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 1.59 ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 4.54 

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  คณะศึกษำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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7.1ก-13 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม (TSU07) 

N/A N/A ร้อยละ 53.03 

7.1ก-14 ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง
พำณิชย์ (EDU12) 

ร้อยละ 12.70 ร้อยละ 52.46 ร้อยละ 53.00 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ    
7.1ก-15 โครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 10 
(1 โครงกำร) 

7.1ก-16 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรวิชำกำร (SIU11) 

N/A N/A 1 ชิ้น 

7.1ก-17 จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงำน ที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับสินค้ำและบริกำร (SIU12) 

N/A N/A 1 ชิ้น 

7.1ก-18 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมำจำก
ควำมต้องกำรของสังคมหรือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ต่อ
จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมด (EDU17) 

ร้อยละ 35.71 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 65.00 

7.1ก-19 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีพัฒนำ
สมรรถนะกำรสอนของครูที่ส่งเสริมสมรรถนะกำรเรียนรู้
ของนักเรียนตำมมำตรฐำนสำกล(PISA) (EDU15) 

N/A N/A 1 โครงกำร 

7.1ก-20 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกชุมชน 
หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
(EDU16)  

N/A N/A เพ่ิมข้ึน 
2 เครือข่ำย 

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

N/A N/A ร้อยละ 8.33 

7.1ข-2 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษ 
(EDU03) 

ร้อยละ 12.40 ร้อยละ 37.29 ร้อยละ 40.00 

7.1ข-3 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
ระหว่ำงสถำนประกอบกำรหรือชุมชนหรือหน่วยงำน
ภำครัฐที่สร้ำงคุณค่ำทำงสังคม (EDU09) 

N/A N/A 1 เครือข่ำย 

7.1ข-4 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญำตรี (ไม่
รวมนิสิตชั้นปีที่ 1) 

ร้อยละ 91.53 ร้อยละ 87.06 ร้อยละ 92.00 

     (1) ระดับปริญญำตรี 4 ปี ร้อยละ 89.66 ร้อยละ 72.77 ร้อยละ 90.00 
     (2) ระดับปริญญำตรี 5 ปี ร้อยละ 93.40 ร้อยละ  91.60 ร้อยละ 94.00 
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7.1ข-5 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 85.48 ร้อยละ 95.77 ร้อยละ 96.00 
     (1) ระดับปริญญำโท  ร้อยละ 89.13 ร้อยละ 96.11 ร้อยละ 89.00 
     (2) ระดับปริญญำเอก ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 98.72 ร้อยละ 91.00 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรวิจัย    
-    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร    
-    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนอ่ืนๆ    
7.1ข-6 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร (EDU21) N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.00 
7.1ข-7  จ ำนวนฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจ (EDU23) 

N/A N/A 1 ฐำน 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   

7.1ข-8 จ ำนวนรำยวิชำ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณำ
กำรกับกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใต้ (EDU19) 

N/A N/A 3 รำยวิชำ/
กิจกรรม 

7.1ข-9 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ 
(EDU20) 

N/A N/A 3 ผลงำน 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน 

   

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

N/A N/A ร้อยละ 10 

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

N/A N/A ร้อยละ 2.45 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.2 ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำร
ของคณะ 

ค่ำเฉลี่ย 3.86 ค่ำเฉลี่ย 3.96 ค่ำเฉลี่ย 4.00 

     (1) ระดับปริญญำตรี   N/A เฉลี่ย 3.77 ค่ำเฉลี่ย 3.80 
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     (2) ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A เฉลี่ย 4.14 ค่ำเฉลี่ย 4.20 
7.2ก-2 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของ
อำจำรย์  

ค่ำเฉลี่ย 4.25 ค่ำเฉลี่ย 4.39 ค่ำเฉลี่ย 4.40 

     (1) ระดับปริญญำตรี   N/A ค่ำเฉลี่ย 4.38 ค่ำเฉลี่ย 4.40 
     (2) ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A ค่ำเฉลี่ย 4.40 ค่ำเฉลี่ย 4.40 
7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร  N/A ค่ำเฉลี่ย 4.51 ค่ำเฉลี่ย 4.60 
(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
-    
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ    
7.3ก-1 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่
ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม (SIU07) 

N/A N/A ร้อยละ 5 

7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล  (SIU13) ร้อยละ 11.11 ร้อยละ 12.12 ร้อยละ 13.00 
(1) ระดับชำติ ร้อยละ 6.35 ร้อยละ 9.09 ร้อยละ 9.09 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 4.76 ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 3.10 

7.3ก-3 ร้อยละอำจำรย์ที่มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคม (EDU08) 

N/A N/A ร้อยละ 5 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-4 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศ
กำรท ำงำน  

ค่ำเฉลี่ย 3.10 ค่ำเฉลี่ย 3.66 ค่ำเฉลี่ย 3.70 

     (1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.04 ค่ำเฉลี่ย 3.60 ค่ำเฉลี่ย 3.70 
     (2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.16 ค่ำเฉลี่ย 3.81 ค่ำเฉลี่ย 3.70 
(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน      
7.3ก-5 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 3.71 ค่ำเฉลี่ย 3.87 ค่ำเฉลี่ย  3.90 
     (1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.69 ค่ำเฉลี่ย 3.86 ค่ำเฉลี่ย 3.90 
     (2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.74 ค่ำเฉลี่ย 3.89 ค่ำเฉลี่ย 3.90 
7.3ก-6 ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกรในทุกระดับ
ของส่วนงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.26 
(65.25) 

ค่ำเฉลี่ย 3.65 
(70.33) 

ค่ำเฉลี่ย 3.70 
(74.00) 

     (1) สำยวิชำกำร เฉลี่ย 3.27 
(65.40) 

ร้อยละ 3.67 
(73.31) 

ค่ำเฉลี่ย 3.70 
(74.00) 

     (2) สำยสนับสนุน เฉลี่ย 3.26 
65.10) 

ค่ำเฉลี่ย 3.60 
(71.97) 

ค่ำเฉลี่ย 3.70 
(74.00) 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.3ก-7 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-8 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
จ ำเป็นของส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       (1) สำยวิชำกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
       (2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

-     
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    
7.4ก-1 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน (TSU09)/(EDU22) 

65.50 คะแนน 86.27 คะแนน 87.00 คะแนน 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรอง
มำตรฐำน 

   

-     
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม    
-    
(5) ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำร
สนับสนุนชุมชน 

   

-     
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกล
ยุทธ์ (ปีงบประมำณ)  

ร้อยละ 77.05 ร้อยละ 91.80 ร้อยละ 92.00 

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

   

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

N/A N/A ร้อยละ 1 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.5ก-2 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
(SIU05)/(EDU13) 

715,000 บำท 6,067,157 
บำท 

6,567,000 
บำท 

7.5ก-3 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำร
สร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (SIU06) 

N/A N/A ร้อยละ 1 

7.5ก-4 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำก
แหล่งภำยนอก (SIU10)/(EDU18) 

3,086,942.64 
บำท 

5,052,763 
บำท 

5,100,000 
บำท 

 




