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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

วิทยำลัยนำนำชำต ิ

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

รองศำสตรจำรย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล  รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำนำชำติ 
 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 
รองศำสตรำจำรย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ วิทยำลัยนำนำชำติ ให้เป็นไปตำม 
ค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล ในฐำนะ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำนำชำติ
ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่น
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำนกระบวนกำร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่มุ่งเน้น
ลูกค้ำ 

   

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มีผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมสังคม (TSU02) 

N/A N/A 1 คน 

7.1ก-2 รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup Awards) หรือ
ด้ำนนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (TSU03)  

N/A N/A 1 รำงวัล 

7.1ก-3 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-4 ร้อยละผลงำนนิสิตระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย    
7.1ก-5 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ที่เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ (TSU05) 

ร้อยละ 42  ร้อยละ 58 ร้อยละ 65 

7.1ก-6 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ที่อ้ำงอิงในระดับนำนำชำติ (TSU06) 

N/A ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 

7.1ก-7 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (TSU07) 

N/A N/A ร้อยละ 12.5 

7.1ก-8 จ ำนวนเงินทุนจำกแหล่งทุนภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร  

N/A N/A 90,000 บำท 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ    
7.1ก -9 โ ครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรหรื อกำรท ำนุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้ เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 20 

7.1ก-10 จ ำนวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงำน ที่ได้รับประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร 
(SIU12) 

N/A N/A 1 ชุมชน / 
พ้ืนที่ / 

หน่วยงำน 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  วิทยำลัยนำนำชำต ิ
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1ข-1 หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคมหรือกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (TSU01) 

N/A N/A ร้อยละ 30 

7.1ข-2 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรวิจัย    
7.1ข-3 แผนงำน/ชุดโครงกำรวิจัย ที่ ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก 

N/A N/A 1 แผนงำน /
ชุด

โครงกำรวิจัย 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน    
7.1ข-4 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมเตรียมควำม
พร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 

N/A N/A ร้อยละ 60 

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน    
7.1ค-1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในระดับ
นำนำชำติที่มีกิจกรรมควำมร่วมมือ (SIU04) 

N/A ร้อยละ 6  ร้อยละ 7 

7.1ค-2 กำรจัดตั้งศูนย์วิจัยด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระดับ
อำเซียน  

N/A N/A ระดับ 3 

7.1ค-3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบและกลไกลกำร
บริหำรจัดกำรแบบ Academic Cluster  

N/A N/A ระดับ 2 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำต่อ
กำรให้บริกำรของวิทยำลัยนำนำชำติ 

ค่ำเฉลี่ย 3.88 ค่ำเฉลี่ย4.098 ค่ำเฉลี่ย 4.15 

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสตระดับบัณฑิตศึกษำต่อ
กำรให้บริกำรของวิทยำลัยนำนำชำติ 

N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์ : 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย 4.39  ค่ำเฉลี่ย 5.00 ค่ำเฉลี่ย 5.00 

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ให้ทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.51 
7.2ก-4 ระดับควำมไม่พึงพอใจของผู้ ให้ทุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอก 

N/A N/A ร้อยละ 0.5 

7.2ก-6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.51 
7.2ก-7 ระดับควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร N/A N/A ร้อยละ 0.5 
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ    
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.3ก-1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่คุณวุฒิปริญญำ
เอก  

N/A ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

N/A ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

7.3ก-3 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล  (SIU13) N/A N/A ร้อยละ 10 
(1) ระดับชำติ N/A N/A ร้อยละ 10 
(2) ระดับนำนำชำติ N/A N/A ร้อยละ 0 

7.3ก-4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับทุน เงินทุน
วิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งทุนภำยนอก 

N/A N/A ร้อยละ 10 

7.3ก-5 บุคลำกรของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้
สู่ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม (กลุ่ม 2) (SIU07) 

N/A N/A ร้อยละ 10 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-5 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศกำร
ท ำงำน : สำยสนับสนุน 

ค่ำเฉลี่ย 3.92 ค่ำเฉลี่ย 4.91 ค่ำเฉลี่ย 4.95 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน      
7.3ก-6 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร : สำยสนับสนุน ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
7.3ก-7 อัตรำกำรลำออกของบุคลำกรใหม่ที่บรรจุในช่วง 3 ปี
แรก : สำยสนับสนุน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

7.3ก-8 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร : สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 4.10 ค่ำเฉลี่ย 4.78 ค่ำเฉลี่ย 4.79 
7.3ก-9 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร : สำยสนับสนุน ร้อยละ 79 ร้อยละ 94.93 ร้อยละ 95 
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    
7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-11 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
จ ำเป็นของส่วนงำน / หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

     (2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร 
ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร : สำย
สนับสนุน 

ค่ำเฉลี่ย 4.45 ค่ำเฉลี่ย 4.94 ค่ำเฉลี่ย 4.95 

7.4ก-2 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง : สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 4.85 ค่ำเฉลี่ย 4.94 ค่ำเฉลี่ย 4.95 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    



ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  หน้ำท่ี 6 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย (TSU09) 

66.14 
คะแนน 

88.36 
คะแนน 

89 คะแนน 

7.4ก-4 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
ประจ ำส่วนงำน  

ค่ำเฉลี่ย 4.72 ค่ำเฉลี่ย 4.73 ค่ำเฉลี่ย 4.74 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรองมำตรฐำน    
7.4ก-5 ผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN QA ค่ำเฉลี่ย 2.82 ค่ำเฉลี่ย 2.73 ค่ำเฉลี่ย 2.75 
7.4ก-6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ 
(ปีงบประมำณ)  

ร้อยละ 61.54 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฎิบัติ
กำรประจ ำปี (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 76.47 ร้อยละ 78.95 ร้อยละ 80 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงิน    
7.5ก-2 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินรำยได้ (ปีกำรศึกษำ)  ร้อยละ  

(-46.55) 
ร้อยละ 0 
(รำยได้ 

245,660) 

ร้อยละ 5  

7.5ก-3 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี / นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรของมหำวิทยำลัย (SIU08) 

N/A N/A ร้อยละ 1 
(13,295 
บำท) 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
7.5ก-4 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก (SIU05) N/A N/A 720,000 

บำท 
7.5ก-5 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่ง
ภำยนอก (SIU10) 

N/A N/A 200,000 
บำท 

7.5ก-6 ร้อยละกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 




