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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน ์ ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

ศำสตรำจำรย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศำสตร ์
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2566 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563-2567  โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ในฐำนะ ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ผู้บังคับบัญชำของ ศำสตรำจำรย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ คณะนิติศำสตร์ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่
จัดท ำขึ้นนี้ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
ด้านการจัดการศึกษา    
TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรม
สังคมหรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 50.00 
(1 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

1) ด้ำนนวัตกรรมสังคม N/A 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
2) ด้ำนผู้ประกอบกำร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบกำรหรือ
ที่มีผลงำนด้ำนนวัตกรรมสังคม (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 6.05 
(17 ผลงำน) 

ร้อยละ 10.37 
(39 ผลงำน) 

ร้อยละ 10.40 
(52 ผลงำน) 

1) ด้ำนนวัตกรรมสังคม N/A 20 ผลงำน 28 ผลงำน 
2) ด้ำนผู้ประกอบกำร 17 ผลงำน 19 ผลงำน 24 ผลงำน 

TSU03 รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup 
Awards) หรือด้ำนนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 0.53 
(3 รำงวัล) 

ร้อยละ 5.05 
(19 รำงวัล) 

ร้อยละ 5.80 
(29 รำงวัล) 

TSU04 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ค่ำเฉลี่ย 4.42 ค่ำเฉลี่ย 4.34 ค่ำเฉลี่ย 4.45 
TSU05 หลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชนหรือ
ปฏิบัติงำนในชุมชน (เฉพำะหลักสูตร ป.ตรี) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

TSU06 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม 

1 หลักสูตร 0 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

TSU07 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

1 หลักสูตร 0 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

TSU08 หลักสูตรที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
หน่วยงำนภำยนอก (ระดับส่วนงำนวิชำกำร) 

N/A ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

1) ภำยในประเทศ N/A ร้อยละ 50 
(1 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

2) ต่ำงประเทศหรือหน่วยงำนระดับ
นำนำชำติ 

N/A ร้อยละ 50 
(1 หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(2 หลักสูตร) 

ด้านวิจัย    
TSU09 เงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 511,000 บำท 3,589,394 บำท 3,817,654 บำท 

ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน  คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2565 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
TSU10 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่
ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ร้อยละ 175 
(56 ผลงำน) 

ร้อยละ 175.76 
(58 ผลงำน) 

ร้อยละ  181.81  
(60 ผลงำน) 

1) ระดับชำติ ร้อยละ 146.88 
(47 ผลงำน) 

ร้อยละ 148.48 
(49 ผลงำน) 

ร้อยละ  151.51  
(50 ผลงำน) 

2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 28.13 
(9 ผลงำน) 

ร้อยละ 27.27 
(9 ผลงำน) 

ร้อยละ 30.30  
(10 ผลงำน) 

TSU11 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่อ้ำงอิง
ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ร้อยละ 15.63 
(5 ผลงำน) 

ร้อยละ 18.18 
(6 ผลงำน) 

ร้อยละ 24.24  
(8 ผลงำน) 

1) ระดับชำติ ร้อยละ 3.12 
(1 ผลงำน) 

ร้อยละ 9.09 
(3 ผลงำน) 

ร้อยละ 12.12  
(4 ผลงำน) 

2) ระดับนำนำชำติ N/A ร้อยละ 9.09 
(3 ผลงำน) 

ร้อยละ 12.12  
(4 ผลงำน) 

TSU12 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 9.37 
(3 ผลงำน) 

ร้อยละ 18.18 
(6 ผลงำน) 

ร้อยละ 21.21  
(7 ผลงำน) 

ด้านบริการวิชาการ    
TSU13 โครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม
หรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 85.00 

TSU14 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก
สนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ 
(กลุ่ม 2)  

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 1.00 

TSU15 บุคลำกรของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน
แลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม 
(กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 93.94 ร้อยละ 93.93 

TSU16 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
ของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน (กลุ่ม 2) 

220,000 บำท 410,200 บำท 441,710 บำท 

TSU17 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำร
และส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำค ธุรกิจ/
อุตสำหกรรมของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 85.71 

TSU18 เงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำก
แหล่งภำยนอก 

14,388,300 บำท 2,686,250 บำท 3,594,378 บำท 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
TSU19 สินค้ำและบริกำรในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรวิชำกำร 

1 รำยกำร 2 รำยกำร 3 รำยกำร 

TSU20 ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงำน ที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร 

1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พ้ืนที่ 

ด้านบริหารจัดการ    
TSU21 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน 

88.89 คะแนน รอผลด ำเนินงำน 90.00 คะแนน 

TSU22 ของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล ร้อยละ 15.63 ร้อยละ 36.36 ร้อยละ 48.48 
1) ระดับชำติ ร้อยละ 12.50 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 39.39 
2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 3.13 ร้อยละ 6.06 ร้อยละ 9.09 

 


