
 

 
คำรับรองการปฏิบัติงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา 2565 

 

 
 

 

 



คำรับรองการปฏิบัติงาน บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยทักษณิ ประจำปีการศึกษา 2565  หน้าท่ี 1 

 

 
คำรับรองการปฏิบัติงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา 2565 

 

1.  คำรับรองระหว่าง 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผู้รับคำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 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.ประสงค์  เกษราธิคุณ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและ
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
ด้านการจัดการศึกษา    
TSU02 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือ
ที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (กลุ่ม 2) 

ร้อยละ 30.00 
(3 ผลงาน) 

ร้อยละ 400.00 
(4 ผลงาน) 

ร้อยละ 40.00 
(5 ผลงาน) 

1) ด้านนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 30.00 
(3 ผลงาน) 

ร้อยละ 200.00 
(2 ผลงาน) 

ร้อยละ 30.00 
(3 ผลงาน) 

2) ด้านผู้ประกอบการ ร้อยละ 30.00 
(3 ผลงาน) 

ร้อยละ 200.00 
(2 ผลงาน) 

ร้อยละ 30.00 
(2 ผลงาน) 

TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ค่าเฉลี่ย 4.24 ค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าเฉลี่ย 4.51 
TSU06 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 

2 หลักสูตร 0 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

TSU08 หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก (ระดับส่วนงานวิชาการ) 

N/A N/A ร้อยละ 100.00 
(1 หลักสูตร) 

1) ภายในประเทศ N/A N/A ร้อยละ 100.00 
(1 หลักสูตร) 

ด้านวิจัย    
TSU09 เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 864,000 บาท 3,532,000 บาท 1,000,000 บาท 
TSU10 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ร้อยละ 100.00 

1) ระดับชาติ ร้อยละ 50.00 
(1 ผลงาน) 

ร้อยละ 50.00 
(1 ผลงาน) 

ร้อยละ 50.00 
(1 ผลงาน) 

2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 50.00 
(1 ผลงาน) 

TSU11 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 
(1 ผลงาน) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00 

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2565 2563 2564 
1) ระดับชาติ ร้อยละ 50.00 

(1 ผลงาน) 
ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 50.00 

(1 ผลงาน) 
2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 50.00 

(1 ผลงาน) 
TSU12 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 100.00 
(3 ผลงาน) 

ร้อยละ 100.00 
(5 ผลงาน) 

ร้อยละ 100.00 
(3 ผลงาน) 

ด้านบริการวิชาการ    
TSU13 โครงการบริการวิชาการหรือการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 100.00 
(1 โครงการ) 

ร้อยละ 100.00 
(2 โครงการ) 

ร้อยละ 100.00 
(2 โครงการ) 

TSU18 เงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจาก
แหล่งภายนอก 

100,000 บาท 80,300 บาท 80,500 บาท 

ด้านบริหารจัดการ    
TSU21 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

82.54 คะแนน 85.70 คะแนน 87.00 คะแนน 

TSU22 ของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล   ร้อยละ 50.00 
1) ระดับชาติ ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 50.00 
2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

 


