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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบ 
  บูรณำกำร  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.เปลื้อง สุวรรณมณี ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ 
สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบบูรณำกำร  
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 ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำร 
ทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 24 60 3.00 1.80 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำรระดับ

มหำวิทยำลัย  (Process Owner) (⚫) 
3 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง 
EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 

18 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดเฉพำะตำมพันธกิจของส่วนงำน/หน่วยงำน (ฉ) 3 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 25 100 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. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่
มุ่งเน้นลูกค้ำ 

    

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ     
7.1ก-14 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 27.51  

7.1ก-15 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมจำกบริกำรวิชำกำร  (SIU11) 

1 รำยกำร 2 รำยกำร 3 รำยกำร  

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1ก-16 จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงำน ที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ
สินค้ำและบริกำร  (SIU12) 

1 พื้นที่ 2 พื้นที่  3 พ้ืนที่  

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน     
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ     
7.1ข(ฉ-1) ระดับควำมคิดเห็นของครูชุมชนที่มีต่อ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในชุมชน 

ค่ำเฉลี่ย 4.23 ค่ำเฉลี่ย 4.27 ค่ำเฉลี่ย 4.28 ฉ 

7.1ข(ฉ-2) จ ำนวนรำงวัลระดับชำติของแหล่งปฏิบัติกำร
ชุมชนที่สถำบันฯ มีส่วนร่วมพัฒนำหรือให้กำรสนับสนุน 
(นิยำม : รำงวัลระดับชำติ) 

0 รำงวัล 0 รำงวัล 1 รำงวัล ฉ 

7.1ข(ฉ-3) จ ำนวนผลงำนที่สถำบันฯ พัฒนำขึ้นในชุมชนที่
เป็นแหล่งปฏิบัติกำรชุมชนและได้รับกำรเผยแพร่
ระดับชำติ  
(นิยำม : ผลงำน  กำรเผยแพร่ระดับชำติ) 

0 ผลงำน 1 ผลงำน 2 ผลงำน ฉ 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร     
7.1ข-9 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีด ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (ปีงบประมำณ)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีต่อ
กำรให้บริกำรของส่วนงำน 

ค่ำเฉลี่ย 4.01 ค่ำเฉลี่ย 3.97 ค่ำเฉลี่ย 3.98  

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรี
ต่อกำรให้บริกำรของส่วนงำน 

ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.28  

7.2ก-8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร      

(1) ควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 4.48 ค่ำเฉลี่ย 4.44 ค่ำเฉลี่ย 4.45  
(2) ควำมไม่พึงพอใจ N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 0  

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.2ก-12 ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำยเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.2ก-16 ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร N/A ค่ำเฉลี่ย 4.31 ค่ำเฉลี่ย 4.32  

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       
(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน     
7.3ก-10 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศ
กำรท ำงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.83 ค่ำเฉลี่ย 3.99 ค่ำเฉลี่ย 4.00  

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน       
7.3ก-13 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 3.89 ค่ำเฉลี่ย 3.64 ค่ำเฉลี่ย 3.65  

7.3ก-14 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ร้อยละ 74.10 ร้อยละ 79.86 ร้อยละ 80  

(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 และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

    

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร ค่ำเฉลี่ย 4.26 ค่ำเฉลี่ย 4.52 ค่ำเฉลี่ย 4.55  

7.4ก-3 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง ค่ำเฉลี่ย 3.82 ค่ำเฉลี่ย 4.25 ค่ำเฉลี่ย 4.30  

(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล     
7.4ก-4 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย (TSU09) 

87.28 
คะแนน 

88.61 
คะแนน 

90  
คะแนน 

⚫ 
 

7.4ก-5 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 

ค่ำเฉลี่ย 4.66 ค่ำเฉลี่ย 4.67 ค่ำเฉลี่ย 4.68  

(5) ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำร
สนับสนุนชุมชน 

    

7.4ก-16 จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำร  

224  
ครัวเรือน 

393 
ครัวเรือน 

500  
ครัวเรือน  

⚫ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
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(นิยำม กำรนับจ ำนวนครัวเรือน) 
7.4ก-17 จ ำนวนพื้นที่ที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และวิถี
พอเพียง   
(นิยำม : ระบบเกษตรอินทรีย์และวิถีพอเพียง  กำรนับ
จ ำนวนพื้นที)่ 

854.50 ไร่  892.75 ไร่ 900 ไร่ ⚫ 
 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร     
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน 
กลยุทธ์ (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 80  
 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 88.89 ร้อยละ 94.44 ร้อยละ 94.50  
 

 
นิยำม   
7.1ข(ฉ-2) จ ำนวนรำงวัลระดับชำติของแหล่งปฏิบัติกำรชุมชนท่ีสถำบันฯ มีส่วนร่วมพัฒนำหรือให้กำรสนับสนุน 
นับกำรได้รับรำงวัลระดับชำติของชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเกิดกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้หรือกำรสนับสนุนของสถำบัน
ปฏิบัติกำรชุมชนฯ หรือรำงวัลที่แหล่งปฏิบัติกำรชุมชน หรือครูชุมชน หรือผู้สอนที่ใช้กระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบบรูณำกำรใน
ชุมชนของสถำบันฯ หรือใช้แหล่งปฏิบัติกำรชุมชนของสถำบันฯ เปน็เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดกำรพฒันำทักษะกำรด ำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดย  

รำงวัลระดับชำติ มีข้อก ำหนดดังนี้   
- ส่วนรำชกำรระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รำงวัล หรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้รำงวัล หรือมีส่วน

ร่วมในกำรประเมิน หรือ  
- เป็นรำงวัลที่หน่วยงำนอื่นที่ได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รำงวัล  
- เป็นกำรให้รำงวัลที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
- มีหลักเกณฑ์กำรให้รำงวัล กระบวนกำรประเมิน วิธีกำรและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

 
7.1ข(ฉ-3) จ ำนวนผลงำนท่ีสถำบนัฯ พัฒนำขึ้นในชุมชนที่เป็นแหล่งปฏิบัติกำรชุมชนและได้รับกำรเผยแพร่ระดบัชำติ  

• ผลงำน  หมำยถึง แนวคิด องค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยี วิธีกำร กระบวนกำร ที่ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเป็นผูป้ระกอบกำรของชุมชนที่เป็นแหลง่เรียนรู/้แหล่งปฏิบัติกำรชุมชน ซึ่งสอดคล้องและ
สนับสนุนหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง และก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นภำยในชุมชน 
 

• กำรเผยแพร่ระดับชำติ หมำยถึงกำรเผยแพร่ที่เป็นท่ียอมรับในวงกำรวิชำกำร วิชำชีพระดับชำติ เช่น งำนประชุม
วิชำกำรระดับชำติ วำรสำรระดับชำติ หรือได้รับกำรเผยแพร่ในสื่อสำธำรณะซึ่งเป็นท่ียอมรับระดับประเทศ หรือ
สำมำรถสรำ้งกำรรับรู้ระดับประเทศ   

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบบูรณำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 หน้ำท่ี 7 

7.4ก-16 จ ำนวนครัวเรือนท่ีไดร้ับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร  
 กำรนับจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ นับจำกครัวเรือนในชุมชนเป้ำหมำยของสถำบันฯ  หรือครัวเรือนท่ีได้รบักำร
ถ่ำยทอดควำมรู้จำกชุมชนเป้ำหมำยของสถำบันฯ ซึ่งน ำควำมรู้ที่ไดร้ับบริกำรวิชำกำร หรือกำรสนับสนุนในรูปแบบต่ำงๆ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน โดยสำมำรถนับจ ำนวนครัวเรือนซ้ ำได้ หำกไดร้ับประโยชน์ที่แตกตำ่งกันมำกว่ำหนึ่งเรื่อง 
 
7.4ก-17 จ ำนวนพื้นที่ท่ีใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และวิถีพอเพียง 
 

ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เป็นระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบ
บูรณำกำรให้บริกำรและสนับสนุนชุมชนเป้ำหมำย  โดยวิธีกำรผลิตที่ไม่ใช้ใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมี หรือสำรสังเครำะห์ต่ำงๆ เป็น
ระบบกำรผลิตที่ให้ควำมส ำคัญกับธรรมชำติ ได้แก่ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติเพื่อ
กำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน จึงช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ ป่ำ ท ำให้ชุมชนปลอดภัยจำกพิษของสำรเคมี ส่งผลดีต่อ
สุขภำพผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท ำให้เกษตรกรยืนอยู่บนหลัก
เหตุและผล มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีภูมิคุ้มกันตำมหลักควำมพอเพียง  

 
กำรนับจ ำนวนพ้ืนที่ที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง นับพื้นที่ (ไร่) ท้ังหมด ท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำ

กำรเกษตรแบบเคมี มำเป็นระบบอินทรีย์ ซึ่งเกิดจำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบเกษตรอินทรีย์ วิถี
พอเพียง และกำรขยำยผลที่เกิดจำกกำรน ำระบบนี้ไปใช้ ทั้งในพื้นที่ชุมชนเป้ำหมำย และพื้นที่ชุมชนใหม่ท่ีได้รับกำรขยำยผลจำก
ชุมชนเป้ำหมำย   

 




