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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

นางโสภิน  วัฒนเมธาวี หัวหนาฝายวิชาการ  
  ผูทําคํารับรอง 

 

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

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบดวย สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และสวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  (Process Owner) ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  
ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx และตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ นางโสภิน  วัฒนเมธาวี ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะ
ใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ ฝายวิชาการ ใหเปนไปตามคํารับรองที่
จัดทําขึ้นนี้ 
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คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 
ถวงน้ําหนัก 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

1 40.00 4.00 32.00 

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 45 60.00 4.33 51.96 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพนัธกิจ () 
12 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

7 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย () 

26 - - - 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 46 100.00 - 83.96 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 3.00 ระดับ 3.25 ระดับ 4.00  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 3.00 คะแนนเฉลี่ย 
4.22 

คะแนนเฉลี่ย 
4.33 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดาน
บริการที่มุงเนนลูกคา 

    

ดานการจัดการศึกษา     
7.1ก-1นิสิตและบัณฑิตที่เปนผูประกอบการหรือท่ีมี
ผลงานดานนวัตกรรมสังคม (กลุม 2) (TSU09) 

รอยละ 
16.91 

รอยละ 
18.57 

รอยละ 
20.00 

✱ 

(1) ดานนวัตกรรมสังคม รอยละ 9.05 รอยละ 
13.09 

รอยละ 
14.00 

 

(2) ดานผูประกอบการ รอยละ 7.86 รอยละ 5.48 รอยละ 6.00  

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป
การศึกษา 2565 
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7.1ก-2 รางวัลดานผูประกอบการ (Startup Awards) 
หรือดานนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (กลุม 2) 
(TSU07) 

รอยละ 1.68 รอยละ 5.01 รอยละ 6 ✱ 

(1) ดานนวัตกรรมสังคม 74 รางวัล ภาพรวม 297 
รางวัล 

80 รางวัล  

(2) ดานผูประกอบการ 45 รางวัล ภาพรวม 297 
รางวัล 

50 รางวัล  

7.1ก-4 รอยละผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัล
ในระดับนานาชาติ (TSU29) 

N/A N/A รอยละ 0.1 ✱ 

(1) ระดับปริญญาตรี N/A N/A 1 ผลงาน  
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา N/A N/A 2 ผลงาน  

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน     
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ     
ดานการจัดการศึกษา     
7.1ข-1 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 74.88 รอยละ 79.8 รอยละ 80 ✱ 

7.1ข-2 ระยะเวลาเฉลี่ยการสําเร็จการศึกษาของนิสิต
ระดับปริญญาโท 

3 ป 2.60 ป 2.55 ป ✱ 

7.1ข-3 ระยะเวลาเฉลี่ยการสําเร็จการศึกษาของนิสิต
ระดับปริญญาเอก 

4.83 ป 4.58 ป 4.55 ป ✱ 

7.1ข-4 อัตราการคงอยูของนิสิต ระดับปริญญาตรี (ไม
รวมนิสิตชั้นปที่ 1) 

รอยละ 92.47 รอยละ 93.86 รอยละ 94 ✱ 

7.1ข-5 อัตราการคงอยูของนิสิตชั้นปที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี 

รอยละ 84.93 รอยละ 96.43 รอยละ 96.50 ✱ 

7.1ข-6 อัตราการคงอยูของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ  
88.33 

รอยละ  
84.37 

รอยละ 85 ✱ 

7.1ข-8 หลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรูในชุมชนหรือ
ปฏิบัติงานในชุมชน (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี) 

รอยละ 58.33 รอยละ 59.32 รอยละ 60 ✱ 

7.1ข-9 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนา
ทักษะการสรางนวัตกรรมสังคม 

12 หลักสูตร 16 หลักสูตร 18 หลักสูตร ✱ 

7.1ข-10 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 8 หลักสูตร ✱ 

7.1ข-11 หลักสูตรที่เนนทักษะการสรางนวัตกรรม
สังคมหรือการเปนผูประกอบการ (กลุม 2) 

19.15 64.71 65 ✱ 

(1) การสรางนวัตกรรมสังคม 15 หลักสูตร 40 หลักสูตร 40 หลักสูตร  
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(2) การเปนผูประกอบการ 3 10 10  
7.1ข-12 รอยละของหลักสูตรบูรณาการขามศาสตร
เพื่อสรางนวัตกรรมสังคมและผูประกอบการ 

N/A N/A รอยละ 10 ✱ 

7.1ข-13 จํานวนนวัตกรรมการจัดการศึกษา N/A N/A 5 ชิ้นงาน ✱ 
7.1ข-14 จํานวนคอรสออนไลนที่เปนสวนหนึ่งของ
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 

N/A N/A 10 คอรส ✱ 

7.1ข-15 รอยละของจํานวนผูเรียนที่มีการเทียบโอน
รายวิชาในระบบคลังหนวยกิต 

N/A N/A รอยละ 10 ✱ 

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน     
7.1ค-4 รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานภายนอก 

N/A 41.71 43 ✱ 

(1) ภายในประเทศ N/A 27.59 28  
(2) ตางประเทศหรือหนวยงานระดับนานาชาติ N/A 14.12 15  

7.1ค-7 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขารวม
โครงการสหกิจศึกษา (TSU27) 

850 775 860 ✱ 

(1) ในประเทศ 850 775 855  
(2) ตางประเทศ N/A N/A 5  

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 
3.96 

คาเฉลี่ย 
4.03 

คาเฉลี่ย 
4.05 

● 

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 0.52 รอยละ 0.26 รอยละ 0.25 ● 

7.2ก-5 ระดับความพึงพอของผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (non-Degree) 

N/A คาเฉลี่ย 
4.40 

คาเฉลี่ย 
4.51 

● 

7.2ก-6 ระดับความไมพึงพอใจของผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (non-Degree) 

N/A รอยละ 0 รอยละ 0 ● 

7.2ก-7 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 
4.08 

คาเฉลี่ย 
4.19 

คาเฉลี่ย 
4.20 

✱ 

7.2ก-8 ระดับความไมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญา
ตรีปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

รอยละ 0.31 รอยละ 0.23 รอยละ 0.20 ✱ 

7.2ก-9 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการสอนของ
อาจารย 

คาเฉลี่ย 
4.17 

คาเฉลี่ย 
4.23 

คาเฉลี่ย 
4.25 

✱ 

(1) ระดับปริญญาตรี คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย  
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4.17 4.22 4.25 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา คาเฉลี่ย 

4.65 
คาเฉลี่ย 
4.70 

คาเฉลี่ย 
4.70 

 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
7.2ก-16 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตรี รอยละ 1.38 รอยละ 1.36 รอยละ 1.35 ✱ 
7.2ก-17 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รอยละ 0.72 รอยละ 0.15 รอยละ 0.14 ✱ 

7.2ก-22 ระดับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรี 4.03 4.15 4.2 ● 
7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) บรรยากาศการทํางาน     
7.3ก-12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน 

รอยละ 4.27 รอยละ 4.22 รอยละ 4.25 ◆ 

(2) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-20 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) รอยละ 4.39 รอยละ 4.68 รอยละ 4.70 ◆ 
7.3ก-21 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) รอยละ 

83.51 
รอยละ  
84.20 

รอยละ  
84.25 

◆ 

7.3ก-23 รอยละของอาจารยที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
ดานนวัตกรรมสังคมหรือการเปนผูประกอบการ (มี
ใบรับรองสมรรถนะหรือทักษะหรือใบรับรองมาตรฐาน
ของสภาวิชาชีพ) 

N/A รอยละ 
34.32 

รอยละ 38 ● 

(3) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-24 รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพดานการเรียนการสอนตามเกณฑ 
Thailand PSF (TSU05) 

N/A N/A รอยละ 5 ✱ 

7.3ก-26 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

รอยละ 
84.62 

รอยละ 
92.31 

รอยละ 93 ◆ 
 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล
องคกร 

    

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 
4.56 

คาเฉลี่ย 
4.62 

คาเฉลี่ย 
4.65 

◆ 

7.4ก-3 ระดับการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัย    ● 



คํารับรองการปฏิบัติงาน ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565  หนาที่ 7 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

ทักษิณ (TSU37) 
(1) นิสิตระดับปริญญาตรี คาเฉลี่ย 

4.17 
คาเฉลีย่ 
4.17 

คาเฉลี่ย 
4.20 

 

7.4ก-4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 
4.63 

คาเฉลี่ย 
4.64 

คาเฉลี่ย 
4.65 

◆ 

(1) สายวิชาการ คาเฉลี่ย 
4.75 

คาเฉลี่ย 
4.28 

คาเฉลี่ย 
4.29 

 

(2) สายสนับสนุน คาเฉลี่ย 
4.59 

คาเฉลี่ย 
4.79 

คาเฉลี่ย 
4.80 

 

(2) การกํากับดูแลองคกร     
7.4ก-6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (TSU38) 

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90 คะแนน ● 

(3) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และการรับรอง
คุณภาพ 

    

7.4ก-13 รอยละหลักสูตรที่ผานการกํากับมาตรฐาน รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ● 
7.4ก-14 รอยละหลักสูตรที่ผานการรับรองสภาวิชาชีพ รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ● 
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และ 
กลยุทธ 

    

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด     
(2) ผลการดําเนินการดานตลาด     
7.5ก-14 รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี 

รอยละ
103.64 

รอยละ
99.85 

รอยละ 100 ● 

7.5ก-16 จํานวนนักเรียนที่สมัครเขาศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 

28,174 คน 30,764 คน 30,765 คน ● 

7.5ก-18 จํานวนหลักสูตรใหมที่เปดสอนหรือหลักสูตร
ที่มีการปรับปรุงแบบพลิกโฉม 

2 หลักสูตร 1 หลักสตูร 1 หลักสูตร ✱ 

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ     
7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)  

รอยละ 76 รอยละ 87.5 รอยละ 87.6 ◆ 

 
 


