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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักคอมพิวเตอร ์

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรย์นิพัทธุ์  อินทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

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

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate KPI) ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้วัดที่ส่วนงำน/หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้
มหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ  
โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
อำจำรย์นิพัทธุ์ อินทอง ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ 
สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์นิพัทธุ์  อินทอง ในฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง
ตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยทักษิณและสังคมตำมที่
ให้ค ำรับรองไว้ 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

1. ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำรระดับ
มหำวิทยำลัย  (Process Owner) () 

5 - - - 

2. ตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง 
EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 

11 - - - 

3. ตัวชี้วัดเฉพำะตำมพันธกิขของส่วนงำน/หน่วยงำน (ฉ) 7 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 23 100 3.00 3.00 

 
ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยตัวชีว้ัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

    

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
ท ำงำน 

    

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ     
7.1ข-6 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำน
สมรรถนะทักษะสำกล : ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ร้อยละ 71.33 ร้อยละ 72.87 ร้อยละ 73  

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน     

7.1ค-3 ร้อยละของเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ  

ร้อยละ 99.80 ร้อยละ 99.98 ร้อยละ 99.98  

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     

(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร
ให้บริกำรของส่วนงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.80 ค่ำเฉลี่ย 3.86 ค่ำเฉลี่ย 3.90  
 

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำร
ให้บริกำรของส่วนงำน 

ร้อยละ 1.45 ร้อยละ 0.79 ร้อยละ 0.75  
 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       

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

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ     

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน     

7.3ก-10 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.64 ค่ำเฉลี่ย 4.03 ค่ำเฉลี่ย 4.05  
 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน     

7.3ก-13 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 3.92 ค่ำเฉลี่ย 4.10 ค่ำเฉลี่ย 4.12  

7.3ก-14 ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ร้อยละ 69.30 ร้อยละ 77.18 ร้อยละ 77.50  

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ     

7.3ก-17 (ระดับมหำวิทยำลัย) ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะด้ำน ICT   

N/A N/A ร้อยละ 20  
 

7.3ก-17 (ระดับหน่วยงำน) ร้อยละของบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะด้ำน ICT   

N/A N/A ร้อยละ 50  
 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

    

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำ
องค์กร  

ค่ำเฉลี่ย 3.90 ค่ำเฉลี่ย 4.62 ค่ำเฉลี่ย 4.65  

7.4ก-3 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง ค่ำเฉลี่ย 4.12 ค่ำเฉลี่ย 4.08 ค่ำเฉลี่ย 4.10  

(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับ
ดูแล 

    

7.4ก-4 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดย 
ปปช. (TSU09) 

คะแนน 
83.57 

คะแนน 
88.61 

คะแนน 90  

7.4ก-5 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ค่ำเฉลี่ย 4.84 ค่ำเฉลี่ย 4.79 ค่ำเฉลี่ย 4.80  

7.4ก-15 จ ำนวนงบประมำณที่สำมำรถลดกระดำษ
ได้จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 

7,914,762.
24 บำท 

10,661,730.
64 บำท 

11,000,000 
บำท 

 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 

    

7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
กลยุทธ์ (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
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7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ94.74 ร้อยละ 97 ร้อยละ 97  

ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนอ่ืนๆ     
7.1ข(ฉ-1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกัน
ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 96.1 ร้อยละ 96.5 ฉ 

จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ  
1. ระบบงำนทะเบียนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ระยะที่ 4 
2. ระบบกำรเงิน 3 มิติเชื่อมโยงกับทะเบียนนิสิต 
ระยะที่ 2  
3. ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์ (e-
TOR) ระยะที่ 3  
4. ระบบกำรพัฒนำ TSU Openedx ระยะที่ 1  
5. ระบบสำรสนเทศคณะพยำบำล ระยะที่ 1  
6. ระบบสำรสนเทศโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัย
ทักษิณ ระยะที่ 1 
7. ระบบบริหำรงำนสภำมหำวิทยำลัยทักษิณ 
8. พัฒนำระบบบริหำรบุคคลในส่วนของระบบ
เงินเดือนและภำษี 

    

7.1ข (ฉ-2) จ ำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำร
พัฒนำเพื่อใช้ในกำรศึกษำผ่ำนระบบ MOOC 
(Massive Open Online Course) 1 หน่วยกำร
เรียนรู้เท่ำกับ 5 ชม.กำรเรียนรู้  

47.60 หน่วย     
กำรเรียนรู้ 

54 หน่วย      
กำรเรียนรู้ 

55 หน่วย    
กำรเรียนรู้ 

ฉ 

7.1ข (ฉ-3) จ ำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ของหน่วย          
กำรเรียนรู้บนระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ TSU 
MOOC 

N/A N/A 2,500 คน ฉ 

7.1ข (ฉ-4) จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำเรียนรู้บน
ระบบ TSU MOOC 

N/A N/A 100 คน ฉ 

7.1ข (ฉ-5) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ฉ 

7.1ข (ฉ-6) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูล
และ  กู้คืนระบบสำรสนเทศ 

N/A ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ฉ 

7.1ข (ฉ-7) ร้อยละจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยที่
เพ่ิมข้ึนของมหำวิทยำลัย  

N/A N/A ร้อยละ 20 ฉ 

 




