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คำรับรองการปฏิบัติงาน 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
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1.  คำรับรองระหว่าง 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผู้รับคำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 ผู้ทำคำรับรอง 

 

2.  คำรับรองนี ้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ ่มตั ้งแต่ว ันที่  
1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2567  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ 

 

4.  ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ในฐานะ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้บังคับบัญชาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
ด้านการจัดการศึกษา    
TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

1) ด้านนวัตกรรมสังคม N/A 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 
2) ด้านผู้ประกอบการ N/A 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือที่มี
ผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 20.21 ร้อยละ 23.00 

1) ด้านนวัตกรรมสังคม 1 ผลงาน 7 ผลงาน 8 ผลงาน 
2) ด้านผู้ประกอบการ 7 ผลงาน 10 ผลงาน 11 ผลงาน 

TSU03 ร า งว ั ลด ้ านผ ู ้ ป ระกอบการ  ( Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.15 

TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ค่าเฉลี่ย 4.37 ค่าเฉลี่ย 4.26 ค่าเฉลี่ย 4.27 
TSU05 หลักสูตรที ่มีรายวิชาเรียนรู ้ในชุมชนหรือ
ปฏิบัติงานในชุมชน (เฉพาะหลักสูตร ป.ตรี) 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

TSU06 หล ักส ูตรระยะส ั ้น (Non-Degree) เ พ่ือ
พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 

N/A 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

TSU07 หล ักส ูตรระยะส ั ้น (Non-Degree)  เ พ่ือ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

N/A 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

TSU08 หลักสูตรที ่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก (ระดับส่วนงานวิชาการ) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

1 )  ต ่ า งประ เทศหร ื อหน ่ วยงานระดับ
นานาชาติ 

N/A 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 

ด้านวิจัย    

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
TSU09 เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 4,252,125 บาท 8,044,793 บาท 8,900,000 บาท 
TSU10 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 143.75 ร้อยละ 160.00 

1) ระดับชาติ ร้อยละ 88.23 ร้อยละ 81.25 ร้อยละ 83.00 
2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 11.76 ร้อยละ 68.75 ร้อยละ 69.00 

TSU11 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 241.17 ร้อยละ 300.00 ร้อยละ 331.00 

1) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 241.17 ร้อยละ 300.00 ร้อยละ 331.00 
TSU12 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 29.41 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 56.00 

ด้านบริการวิชาการ    
TSU13 โครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

TSU14 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (กลุ่ม 2)  

ร้อยละ 1.55 ร้อยละ 9.82 ร้อยละ 11.00 

TSU15 บ ุคลากรของมหาว ิ ทยาล ั ย /ส ่ วนงาน
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 17.76 ร้อยละ 43.75 ร้อยละ 49.00 

TSU16 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ ื ่ อพ ัฒนาความ เป ็ นผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร  ขอ ง
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 21.45 ร้อยละ 35.39 ร้อยละ 39.00 

TSU17 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส ่ ง เสร ิมการสร ้ างนว ัตกรรมก ับภาค ธ ุ รก ิจ/
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 56.00 

TSU18 เงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่ง
ภายนอก 

613,200 บาท 905,500 บาท 1,000,000 บาท 

TSU19 สินค้าและบริการในพื้นที่ที ่ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 

3 รายการ 6 รายการ 7 รายการ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
TSU20 ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับ
สินค้าและบริการ 

2 พื้นที่ 5 พื้นที่ 6 พื้นที่ 

ด้านบริหารจัดการ    
TSU21 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

73.42 คะแนน 92.84 คะแนน 92.00 คะแนน 

TSU22 ของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล N/A ร้อยละ 12.50 ร้อยละ 14.00 
1) ระดับชาติ N/A ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.00 

 


