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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค เกษราธิคณุ คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
  ผูทําคํารับรอง 

 

2.  คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ปการศึกษา เริ่มตั้งแตวันที่  
1 มิถุนายน 2565 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2566 

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  
(Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบทายคํา
รับรองนี ้

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค เกษราธิคุณ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและ
เปาหมายการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และ
ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ บัณฑิตวิทยาลัย ให
เปนไปตามคํารับรองทีจ่ัดทําขึ้นนี้ 

 

5.  ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค เกษราธิคุณ ในฐานะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดทําความเขาใจ
คํารับรองตามขอ 3 แลว ขอใหคํารับรองกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผล
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คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  
(Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 

14 100.00 4.14 82.80 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 14 100.00 - 82.80 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอืน่ และดานกระบวนการ 

    

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานบริการที่
มุงเนนลกูคา 

    

ดานการจัดการศึกษา     

7.1ก-7 รอยละของผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
โทที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร ระดับนานาชาต ิ

รอยละ 19.16 รอยละ 20 รอยละ 22  

7.1ก-8 รอยละของผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ระดับนานาชาต ิ

รอยละ 
141.67 

รอยละ 33.33 รอยละ 35.0  

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน        
(1) ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของกระบวนการ        

ดานการจัดการศึกษา        
7.1ข-2 ระยะเวลาเฉลี่ยการสาํเร็จการศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาโท 

3 ป 2.6 ป 2.50 ป  

7.1ข-3 ระยะเวลาเฉลี่ยการสาํเร็จการศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาเอก 

4.83 ป 4.58 ป 4.55 ป  

7.1ข-6 อัตราการคงอยูของนิสิต ระดับบณัฑิตศึกษา รอยละ 88.33 รอยละ 84.37 รอยละ 86.0  

7.2 ผลลัพธดานลูกคา        
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น        
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน        
7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาตอ
การใหบริการของมหาวิทยาลยั 

คาเฉลี่ย 4.27 คาเฉลี่ย 4.50 คาเฉลี่ย 4.55  

7.2ก-4 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตอการใหบริการของมหาวิทยาลยั 
 

รอยละ 0.09 รอยละ 0.1 รอยละ 0.08  

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น        
7.2ก-17 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับบณัฑติศึกษา รอยละ 0.72 รอยละ 0.15 รอยละ 0.14  
7.2ก-23 ระดับความผูกพันของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา คาเฉลี่ย 4.62 คาเฉลี่ย 4.54 คาเฉลี่ย 4.60  
7.2ก-26 รอยละของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาทีเ่ปนศิษยเกา รอยละ 37 รอยละ 36.86 รอยละ 37.5  
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล        
ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และ
การสรางประโยชนใหสังคม 

       

(1) การนําองคกร        

7.4ก-2 ระดับการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ        
(2) นิสิตระดับบณัฑติศึกษา คาเฉลี่ย 4.39 คาเฉลี่ย 4.41 คาเฉลี่ย 4.50  

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ        

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด        

(2) ผลการดําเนินการดานตลาด        
7.5ก-15 รอยละการรับนสิิตใหมตามแผนรบันิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รอยละ 38.72 รอยละ 52.08 รอยละ 55.0  

7.5ก-17 จํานวนผูสมัครเขาศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา 308 คน 402 คน 450 คน  
7.5ก-20 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
จากแหลงทุนภายนอก 

2,164,200 
บาท 

4,396,000 
บาท 

  4,400,000 
บาท 

 

 
 
 
 


