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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัญญำ  พันธ์ฤทธิ์ด ำ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate Key Performance 
Indicator : TSU) และตัวชี้ วัดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation University : SIU)  โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัญญำ  พันธ์ฤทธิ์ด ำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ 
ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ คณะวิทยำศำสตร์ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 
 





ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  หน้ำท่ี 3 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2564 2562 2563 
ตัวช้ีวัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate Key 
Performance Indicator : TSU) 

   

TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม
หรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 11.11 ร้อยละ 15.79 ร้อยละ 21.05 

(1) กำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 
(2) กำรเป็นผู้ประกอบกำร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มี
ผลงำนด้ำนนวัตกรรมสังคม (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 1.71 ร้อยละ 8.73 ร้อยละ 9.95 

(1) ด้ำนนวัตกรรมสังคม N/A N/A N/A 
(2) ด้ำนผู้ประกอบกำร 5 คน 22 คน 22 คน 

TSU03 รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup Awards) 
หรือด้ำนนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 1.03 ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 3.28 

(1) ด้ำนนวัตกรรมสังคม 6 รำงวัล 15 รำงวัล 15 รำงวัล 
(2) ด้ำนผู้ประกอบกำร N/A 1 รำงวัล 1 รำงวัล 

TSU04 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่ำเฉลี่ย 4.19 ค่ำเฉลี่ย 4.30 ค่ำเฉลี่ย 4.35 
TSU05 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ร้อยละ 
156.48 

ร้อยละ 198.11 ร้อยละ 218.00 

(1) ระดับชำติ 109 เรื่อง 153 เรื่อง 159 เรื่อง 
(2) ระดับนำนำชำติ 60 เรื่อง 57 เรื่อง 59 เรื่อง 

TSU06 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีอ้ำงอิงใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ร้อยละ 81.48 ร้อยละ 196.23 ร้อยละ 216.00 

(1) ระดับชำติ 8 เรื่อง 18 เรื่อง 20 เรื่อง 
(2) ระดับนำนำชำติ 80 เรื่อง 190 เรื่อง 196 เรื่อง 

TSU07 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 12.96 ร้อยละ 16.98 ร้อยละ 19.00 

TSU08 โครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  คณะวิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2564 2562 2563 
TSU09 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน 

83.6 คะแนน 87.97 คะแนน 90.00 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation 
University : SIU)  

   

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้หรือ
ปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน ภำครัฐหรือภำคผู้ประกอบกำร 

ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 18.18 ร้อยละ 27.27 

SIU02 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม 

N/A 5 หลักสูตร 6 หลักสูตร 

SIU03 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
กับหน่วยงำนภำยนอก 

ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 31.58 ร้อยละ 36.84 

SIU05 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 9,668,672 
บำท 

15,033,108 
บำท 

16,538,000 
บำท 

SIU06 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำร
สร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 8.93 ร้อยละ 24.94 ร้อยละ 27.50 

SIU07 บุคลำกรของส่วนงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำค
ธุรกิจ/อุตสำหกรรม (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 11.11 ร้อยละ 13.21 ร้อยละ 15.00 

SIU08 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร ของส่วนงำน (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 0.27 ร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.65 

SIU09 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและ
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำค ธุรกิจ/อุตสำหกรรม
ของส่วนงำน (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 7.14 ร้อยละ 12.50 ร้อยละ 18.00 

SIU10 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำก
แหล่งภำยนอก 

979,100 บำท 43,150,845 
บำท 

47,470,300 
บำท 

SIU11 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพื้นท่ีที่ได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรวิชำกำร 

7 รำยกำร 9 รำยกำร 10 รำยกำร 

SIU12 จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงำน ที่ได้รับประโยชน์
จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ
และบริกำร 

7 พ้ืนที่ 7 พ้ืนที่ 8 พ้ืนที่ 

SIU13 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล ร้อยละ 8.33 ร้อยละ 11.32 ร้อยละ 13.00 
(1) ระดับชำติ 7 คน 9 คน 10 คน 
(2) ระดับนำนำชำติ 2 คน 3 คน 3 คน 

 


