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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์  คล้ำยวิตภัทร  รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำร 
 วิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง
องค์กร (EdPEx) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย 
(Corporate KPI) ตัวชี้ วัดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้ วัดที่ส่วนงำน/หน่วยงำน
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้มหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง 
EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ  โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
อำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์  คล้ำยวิตภัทร ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและ 
ภูมิปัญญำชุมชน ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้ 
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ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง
องค์กร (EdPEx) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 40 60 3.00 1.80 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำร 

ด ำเนินกำรระดับมหำวิทยำลัย  (Process Owner) () 
3 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำน 
ตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 

28 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่ส่วนงำน/หน่วยงำนรับผิดชอบ 
รวบรวมข้อมูลให้มหำวิทยำลัย () 

9 - - - 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 41 100 3.00 3.00 

 
ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

    

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำร
ที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 

    

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย     
7.1ก-9 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU05) 

ร้อยละ 120 ร้อยละ 225 ร้อยละ 290  

      (1) ระดับชำติ ร้อยละ 80 ร้อยละ 200 ร้อยละ 240  
      (2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 40 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50  
7.1ก-10 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีอ้ำงอิงใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU06) 

N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 20  

      (1) ระดับชำติ N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 20  
7.1ก-11 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม (TSU07) 

N/A N/A ร้อยละ 60  

7.1ก-12 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่น
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์  

N/A 0 ผลงำน 1 ผลงำน  

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  ส ำนักสง่เสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1ก-13 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกต่อ
คณำจำรย์และนักวิจัย 

126,565.00  
บำท 

432,812.50 
บำท 

500,000 
บำท 

 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ     
7.1ก-14 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 50  

7.1ก-15 (ระดับมหำวิทยำลัย) จ ำนวนสินค้ำและ
บริกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกบริกำร
วิชำกำร  (SIU11) 

N/A N/A 50 รำยกำร  

7.1ก-15 (ระดับส่วนงำน) จ ำนวนสินค้ำและบริกำรใน
พ้ืนที่ที่ได้รับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกบริกำรวิชำกำร  
(SIU11) 

N/A N/A 30 รำยกำร  

7.1ก-16 (ระดับมหำวิทยำลัย) จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/
หน่วยงำน ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร  (SIU12) 

N/A N/A 50 พ้ืนที่  

7.1ก-16 (ระดับส่วนงำน) จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/
หน่วยงำน ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร  (SIU12) 

N/A N/A 30 พ้ืนที่   

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน     
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร     
7.1ข-9 (ระดับมหำวิทยำลัย) ร้อยละของโครงกำร
บริกำรวิชำกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 96.23 ร้อยละ 98.65 ร้อยละ 98.90  

7.1ข-9 (ระดับส่วนงำน) ร้อยละของโครงกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
(ปีงบประมำณ)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.1ข-10 ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร N/A N/A A+B+C  
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    

7.1ข-11 จ ำนวนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำที่มีคุณค่ำหรือมูลค่ำ   

8 เรื่อง 9 เรื่อง 11 เรื่อง 
 

 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.2ก-8 (ระดับมหำวิทยำลัย) ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร 

    

     (1) ควำมพึงพอใจ   ค่ำเฉลี่ย 4.53 ค่ำเฉลี่ย 3.92 ค่ำเฉลี่ย 4.63  
     (2) ควำมไม่พึงพอใจ N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 0  
7.2ก-8 (ระดับส่วนงำน) ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร 

    

     (1) ควำมพึงพอใจ   ค่ำเฉลี่ย 4.61 ค่ำเฉลี่ย 4.28 ค่ำเฉลี่ย 4.76  
     (2) ควำมไม่พึงพอใจ N/A ร้อยละ 0.16 ร้อยละ 0  
(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     
7.2ก-12 (ระดับมหำวิทยำลัย) ร้อยละของชุมชน
เป้ำหมำยเดิมที่มีข้อเสนอให้จัดโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ร้อยละ 15.09 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   

7.2ก-12 (ระดับส่วนงำน) ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำย
เดิมที่มีข้อเสนอให้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70   

7.2ก-16 (ระดับมหำวิทยำลัย) ระดับควำมผูกพันของ
ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร 

N/A ค่ำเฉลี่ย 4.23 ค่ำเฉลี่ย 4.25  

7.2ก-16 (ระดับส่วนงำน) ระดับควำมผูกพันของ
ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร 

N/A ค่ำเฉลี่ย 3.64 ค่ำเฉลี่ย 4.25  

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ     
7.3ก-5 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับทุน
เงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งทุนภำยนอก    

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.3ก-6 (ระดับมหำวิทยำลัย) ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับ
ทุนเงินทุนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่ง
ภำยนอก  

N/A ร้อยละ 19.96 ร้อยละ 20  

7.3ก-6 (ระดับส่วนงำน) ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับทุน
เงินทุนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก  

N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.3ก-7 ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่
ปรึกษำจำกหน่วยงำนรำชกำร  

N/A ร้อยละ 3.63 ร้อยละ 4.15  

7.3ก-8 บุคลำกรของส่วนงำนแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำค
ธุรกิจ/อุตสำหกรรม (SIU07) 

N/A N/A ร้อยละ 20  

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน     
7.3ก-10 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.81 ค่ำเฉลี่ย 4.15 ค่ำเฉลี่ย 4.20  
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน       
7.3ก-13 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 3.93 ค่ำเฉลี่ย 4.28 ค่ำเฉลี่ย 4.30  
7.3ก-14 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ร้อยละ 73.60 ร้อยละ 79.31 ร้อยละ 79.50  
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ     

7.3ก-17 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ผ่ำนกำร
ทดสอบสมรรถนะด้ำน ICT  

N/A N/A ร้อยละ 20  

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

    

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร ค่ำเฉลี่ย 4.17 ค่ำเฉลี่ย 4.22 ค่ำเฉลี่ย 4.25  
7.4ก-2 ผลกำรประเมินกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ : ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร 

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.10  

7.4ก-3 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง ค่ำเฉลี่ย 4.19 ค่ำเฉลี่ย 4.19 ค่ำเฉลี่ย 4.20  
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล     
7.4ก-4 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดย ปปช. 
(TSU09) 

87.28 
คะแนน 

88.61 
คะแนน 

90 คะแนน  

7.4ก-5 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 

ค่ำเฉลี่ย 4.33 ค่ำเฉลี่ย 4.39 ค่ำเฉลี่ย 4.40  

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 

    

7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
กลยุทธ์ (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 92  

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 92.21 ร้อยละ 93  

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด     
(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด     
7.5ก-8 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
(SIU05) 

632,825  
บำท 

1,731,250  
   บำท  

1,800,000 
บำท 

 

7.5ก-9 (ระดับมหำวิทยำลัย) จ ำนวนเงินจำกกำร
บริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่งภำยนอก (SIU10) 

33,884,446.
84 บำท 

34,487,398.
50 บำท 

35,000,000 
บำท 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.5ก-9 (ระดับส่วนงำน) จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่งภำยนอก (SIU10) 

1,795,520.
55 บำท 

13,751,900 
บำท 

16,000,000 
บำท 

 

7.5ก-10 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุน
กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (SIU06) 

N/A N/A ร้อยละ 10  

 




